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مقدمـة

إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.. أما بعد ،،،

الوطن واألمة علينا معرفة  التخلف في  حتى نساهم في عالج أحد أهم أسباب 
التخطيط سواء كنا موظفني أو مسئولني، فبال تخطيط ال تقدم لألفراد واملؤسسات 
والدول، وعندنا فقر مدقع في املعرفة بالتخطيط، ألن الكثيرين ليسوا مقتنعني بأن 
العالم  فى  وما عندنا من خطط  فيه  إلى متخصصني  بحاجه  وأننا  علم  التخطيط 
العربي أغلبها خطط وهمية أو جزئية، وقليل منها اجليد، وعلى كثير من املخلصني 
بالعلم  يتحقق  التقدم  وإذا كان  العمل،  التخطيط، فالعلم قبل  يتعلموا أساسيات  أن 
التخطيط  عملية  أجنزنا  وإذا  نحتاجها  التي  الهامة  العلوم  من  فالتخطيط  والعمل 
التقدم  من   %50 أجنزنا  فقد  بصورة ممتازة  واألفراد  واملشاريع  واملؤسسات  للدول 
مع أننا لم نبدأ خطوة في التنفيذ وهذا يعني أن التنفيذ هو فقط العمل، وكل مجال 
أو اجتماعياً، وكل  بحاجة إلى تخطيط سواء كان عقائديا أو سياسيا أو إقتصادياً 
مشروع هام ال ينجح بدون تخطيط، وليس صحيح أن التخطيط مسئولية احلكومات 
أو  كنا شعب  الثمن سواء  من سيدفع  ألننا  اجلميع  بل هو مسئولية  فقط،  واملدراء 
موظفني، واستخدمت عبارة »التخطيط الوهمي « كعنوان للكتاب لكي أنبه أن كثير من 
اخلطط التي أطلعت عليها ليست خطط صحيحة وإن وضعنا في التخطيط مأساوي 
وال أقول هذا نتيجة رد فعل مؤقتة بل نتيجة معايشة للتخطيط امتدت لفترة ثالثني 
سنة قرأت فيها وسمعت وشاركت في خطط ورأيت التخطيط غائب أو ضعيف في 
كثير من الدول العربية واملؤسسات واألفراد، وحاولت في الفصل األول وباختصار أن 
أعرف القارئ الكرمي بالواقع التخطيطي فإذا لم نعرف املشكلة لن ندرك حاجتنا إلى 
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احلل، أي إذا لم نعرف أن عندنا مرض خطير لن نهتم بالعالج، أما الفصل الثاني 
بعيدين  كنا  كم  سنعرف  عرفناها  فإذا  التخطيط  علم  أساسيات  بيان  إلى  فيهدف 
تعلمته من قراءتي وعملي في مجال  ما  إلى ذلك  عن معرفتها وتطبيقها، وأضفت 

التخطيط أى جتربتي في التخطيط 

وفي اخلتام أشكر من ساعدني في إجناز هذا الكتاب، واسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجزيهم خير اجلزاء، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي، واسأل كل من انتفع 

بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمني أجمعني .

عيد بطاح الدويهس

الكويت في

16 ذي احلجة  1433 هجرية

12 نوفمــــــــــــبر 2012 ميالدية
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عنترة وأنواع الخطط
ما أشبه وضع التخطيط مع العرب اليوم بوضع عنترة مع بني عبس، فقد كان بني 
القبيلة وأن عنترة ال يحسن  الدفاع عن  عبس يرون أن عندهم رجال قادرون على 
غير حلب النوق ولكن عندما بدأ الهجوم على بني عبس عرفوا أهمية عنترة  لتفادي 
والشجاعة،  واحلكمة  القوة  من  رصيدهم  ضعف  واتضح  النصر،  وحتقيق  الهزمية 
ويعيش التخطيط بني العرب مثلما كان يعيش عنترة بني بني عبس قبل أن يعرفوا 
الدول  ألغلب  التخطيطية  والعمليات  وضعيفة  هامشية  التخطيط  فأجهزة  أهميته، 
واملؤسسات هزيلة وضعيفة ال حتقق إصالح وال تقدم، فكثير من اخلطط هي خطط 
وهمية ألنها هزيلة ولم تتبنى األسلوب العلمي الصحيح في إعدادها وإذا سألت كثير 
من املسئولني فسيقولون عندنا خطط وصرفنا عليها الكثير من اجلهد واملال، وإذا 
اطلعت على هذه اخلطط وتعمقت فيها قلياًل سترى أنها ليست خطط صحيحة أبداً. 
وتختلف اخلطط في الدول واملؤسسات واإلدارات ألنها تعكس ما في نفوس وعقول 
القياديني واملدراء العاملني من وعي وإخالص وطموحات وأساليب واقتناعات. وتعالوا 

لنرسم ونتخيل أنواع اخلطط في عاملنا العربي وسنجد ما يلي :

1- اخلطة السياسية:

هناك خطط أشبه ما تكون بكالم كثير من السياسيني عندما يتحدثون عن املستقبل 
وسيهتمون  عمل،  فرص  وسيوجدون  األوضاع،  سيصلحون  بأنهم  وعوداً  ويعطون 
بتطوير التعليم وبنظافة املدينة وغير ذلك بدون أن يحددوا كم فرصة عمل ستوجد؟ 
وماذا سينجزون في مجال التعليم؟ وكيف سيعاقبون الفاسدين؟... الخ. فنجد اخلطة 
السياسية تتكلم عن أهداف عامة )توجهات( وليس أهداف محددة وتوقيتات زمنية 
وميزانيات واضحة وتطويرات إدارية وغير ذلك، ومعروف أن السياسيني عموماً ال 
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أننا  الناس  مع  »مشكلتنا  الغربيني:  السياسيني  أحد  وقال  والوضوح،  الدقة  يحبون 
نعتبر وعودنا مجامالت وهم يعتبرون مجامالتنا وعود« ، فاخلطة السياسية إذن كالم 
جميل يحاول أن يرضي اجلميع بدون االلتزام ببرنامج محدد للعمل، وليس معنى هذا 
أنه خالل تنفيذ اخلطة السياسية لن تكون هناك إجنازات بل ستكون هناك إجنازات 
قليلة ولكن ال يوجد عالقة واضحة بينها وبني اخلطة ولم تكن محددة في اخلطة 
حتى يتم قياسها واحملاسبة على التقصير فيها، ومثل هذا قول االبن ألبيه: يا أبي، 
سأجتهد هذا العام في الدراسة بدون أن يحدد كم ساعة سيدرس يومياً، وما هي 
النتيجة التي سيحققها في االمتحانات فقد يجتهد ويرسب بثالث مواد بدالً من ست 

مواد في العام املاضي .

2- اخلطة الروتينية:

كثير من اخلطط السنوية واخلمسية هي امتداد ملا يتم حالياً من أعمال وما يتم 
يتم استخدامه من أساليب، فإذا كانت املؤسسة ناجحة  حتقيقه من إجنازات، وما 
فإذا قرأت  املؤسستني،  وما بني هاتني  الفاشلة  املؤسسة  وكذلك  تعمله  ما  فستكرر 
اخلطة االستراتيجية والتشغيلية لم جتد تغيير عما يتم عمله حالياً أي نفس األهداف 
واألساليب وامليزانيات والهيكل التنظيمي واألفراد... الخ والنتيجة أنه ال يوجد تغيير 
الروتينية  فإن اخلطة  ناجحة  املؤسسة  كانت  وإذا  احلالي  الوضع  عليه  وتطور عما 
تكون نافعة ملدى محدد وبعدها لن تكون ناجحة، ألن الظروف تتغير كما أن النجاح 
والشركة الناجحة ميكن أن تطور اجلودة  ميكن أن يتم تطويره ليصبح أكثر جناحاً 
أكثر وأكثر وهكذا وتعكس اخلطة الروتينية الرضا باألوضاع وغياب الطموح. وجند 
الروتينية منتشرة حتى في حياتنا األسرية فلو سلطت األضواء على خطة  اخلطة 
الطعام لسنتني لألسر لوجدت أن األغلبية الساحقة من هذه األسر كررت عاداتها 
الغذائية في السنة األولى، أي نفس األطعمة ونفس طريقة الطبخ، ونفس مواعيد 
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األكل، وعموماً ليس معنى اخلطة الروتينية أنه لن حتدث بعض التغييرات بل معناها 
أن الغالبية من األعمال مكررة .

3- اخلطة السرابية:

هناك تغييرات ال ينتج عنها أي تقدم لألمام فإذا كنت في صحراء تبحث عن ماء 
وشاهدت ماء وبذلت جهد )تغيير( للوصول إليه فوجدته سراب فأنت لم حتقق تقدم، 
أي لم تصل إلى املاء مع أنك بذلت مجهوداً وكم من تغيرات في أنظمة حكم أو قياديني 
أو وزراء أو مدراء ولكن لم تنجح هذه التغييرات في حتسني الواقع بل أحياناً تزيده 
سوءاً، ومن األمثلة اإلدارية: أن كثيراً ما تكون هناك تغييرات في الهيكل التنظيمي 
ليست ذات تأثير إيجابي وهذا ينطبق على إحداث تغييرات في األفراد أو امليزانيات 
أو أساليب العمل، فال جند هذه التغييرات حققت تقدماً في إجنازات كمية أو نوعية 
أو كالهما، وهناك عبارة تقول عن مثل هذه التغييرات »تغيير بال تقدم« أي احتوت 
يتم  التي  تغييرات فعلية ولكن لن حتقق إجنازات أفضل من  السرابية على  اخلطة 

إجنازها حالياً )قبل التغيير( .

4- اخلطة اخليالية:

قد يأتي قيادي ذو طموحات كبيرة فيريد أن يوصل املؤسسة في عشر سنوات أو 
عشرين سنة إلى مستوى عاملي فيعمل خطة ويستعني بخبراء خارجيني ويضع أهداف 
منفصلة عن  ألنها  تنفيذها  يتم  لن  أو حتى  مثل هذه اخلطة ستفشل  ولكن  كبيرة، 
الواقع وما فيه من بشر وإمكانيات، واقتناعات وألنها ليست فعاًل نتيجة آراء جماعية 
ألغلب من في املؤسسة أي أن القيادي أو القياديني فرضوا هذه اخلطة، ومن مبادئ 
التخطيط أن اخلطة التي ال ميكن تنفيذها هي خطة فاشلة ألنها مبنية على واقع لم 
تعرف نقاط قوته وضعفه أو ألنها حتاول اقتناص »فرص« غير موجودة أي ال ميكن 
اقتناصها وخطة عادية األهداف أو حتى متواضعة ميكن تنفيذها أفضل من خطة 
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طموحة األهداف ال ميكن تنفيذها، ومن اخلطأ عمل أهداف طموحة والقول لننفذ 
ربعها، فاملخطط الناجح يضع األهداف التي ميكن حتقيقها أو أعلى منها بقليل وأي 
خطة ميكن تنفيذها حتى لو كانت طموحاتها عالية جداً هي خطة واقعية، فاخلطة 
املثالية هي التي ال ميكن تنفيذها وفي أحسن األحوال يتم تنفيذ بعضها وهذا ليس 

جناح بل يسبب إحباط ومشاكل .

5- خطة املدير:

كثيراً ما تكون اخلطط متأثرة بدرجة كبيرة جداً بآراء احلاكم أو الوزير أو املدير 
أي يتم صناعتها بناًء على رأي فردي أو انفرادي، أي هي رأي فرد أو أفراد محددين 
وليست نتيجة عمل جماعي شاركت به عقول كثيرة، وقد يتم مشاورة أعداد كبيرة 
من الناس ولكن أي نظرة للخطة ستوضح أن اآلراء التي مت اعتمادها في اخلطة هي 
آراء املسئول األول أو بعض األفراد وعادة تكون هذه اخلطط الفوقية فاشلة، ألنه لم 
يشارك بها اإلدارة الوسطى والعاملني، والشعب وهذه اخلطط ستعكس ما في عقل 
ونوايا القيادي من وعي وإخالص ، فاملدير الطموح سيعطيك خطة مثالية، واملدير 
اليائس سيعطيك خطة بال طموحات، واملدير الفاسد سيعمل خطة تخدم مصاحله 
وصحيح أن املدير له دور أساسي في اخلطة ولكن يجب أال يزيد عن 20% من التأثير 
املنافقني والصامتني، فتجد  النسبة ترتفع كثيراً في ظل وجود كثير من  ولكن هذه 
اخلطة متأثرة مبا شاهده املدير عندما زار مؤسسة أجنبية أو متأثرة بشخص املدير 

فهو صنعها بتخصصه الفني أو اإلداري أو املالي أو غير ذلك .

6- خطة مشوهة:

كثير من اخلطط تفتقد بعض أو أحد مكونات اخلطة الصحيحة فتجد خطة بال 
أهداف محددة أو بال ميزانية أو بال حوافز لتنفيذها أو بال حتديد للمسئولني عن 
التنفيذ أو بال وسائل صحيحة لتنفيذها أو غير ذلك وهذه خطط مشوهة ال ميكن 
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تنفيذها. وهناك خطط كثيرة متواضعة األهداف ال تستغل حتى 25% من طاقات 
املؤسسة وهذا وغيره يفرض علينا أن نعترف أننا ظلمنا التخطيط فخسرنا أكثر مما 

خسر بني عبس عندما جتاهلوا أهمية عنترة .

7- خطة الشعب:

يجب أن تعكس اخلطة آراء ثالث جهات رئيسية اإلدارة العليا ، وإدارة السياسات 
والتخطيط ، واإلدارات التنفيذية ، وأن يكون تأثير كل جهة هو الثلث فاإلدارة العليا 
السياسات  وإدارة  بالعمالء  وتتصل  الشمولية  الصورة  وترى  فوق  من  لألمور  تنظر 
والتخطيط تعرف علم التخطيط وهى جهة محايدة ولديها مسئوليات التطوير اإلداري 
دائرة  لها  تابع  يكون  وقد  كثيرة  دراسات  ولديها  تنفيذها  ومراقبة  وإعداد اخلطط 
التسويق أو بعض الدوائر الهامة فى املؤسسة  أما اإلدارات التنفيذية فهي العاملني 
)الشعب( وقد يكون من أعد اخلطة هي اإلدارات التنفيذية وكان دور اإلدارة العليا 
وإدارة السياسات والتخطيط محدود جداً أو حتى غير موجود أي أن اخلطة النهائية 
هي جتميع للخطط التي كتبتها اإلدارات التنفيذية ومثل هذه اخلطط الشعبية تكون 
تخطيطي  أو  تسويقي  أو  إداري  تطوير  أي  فيها  يوجد  ال  وقد  جزئية  نظرة  ذات 
ولن يكون فيها تكامل وال معرفة بهموم ومعلومات اإلدارة العليا ، وإدارة السياسات 

والتخطيط .



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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متى يقتنع المسئولون بأهمية التخطيط ؟
قد يظن البعض أن هذا العنوان غريب فما أكثر خطط الدول والوزارات واملؤسسات 
والشركات ويعتبرون هذا دليل قاطع على االقتناع بأهمية التخطيط، وإذا تعمقنا في 
األمور سنجد أن التخطيط احلقيقي غائب لدرجة كبيرة جداً ؛ فما يوجد لدينا هي 
خطط وهمية أو شكلية أو جزئية؛ والدليل على ما أقول هو ما نراه من أعمال يومية 
فكثير من األنشطة غير موجودة في اخلطة اإلستراتيجية أو اخلمسية أو التشغيلية 
،فالتخطيط في واد والتنفيذ )العمل( في واٍد آخر، فكم منا يعتبر اخلطة التشغيلية هي 
مرجعه في العمل؟ وكم من الوقت يقضيه املدراء واملوظفني سنوياً في عملية التخطيط 
التخطيط  على  الكثيرين  عند  التخطيط  يقتصر  ويكاد  ساعات  فقط  إنه  التشغيلي؟ 
للمباني، والتخطيط لشراء األجهزة، أو التخطيط للميزانية وهذه أجزاء صغيرة من 

اخلطة وسأسلط األضواء على أهمية التخطيط واملعلومات من عدة زوايا هي :

1- أعذار مرفوضة:

قد يقول لك مسئول مخلص كيف تطالبني بالتخطيط والدولة ليس فيها تخطيط 
ومقبوالً وأقول ال  مقنعاً  أنهم أعطوك عذراً  حقيقي؟! وهذا املسئول وغيره يظنون 
شك أنه إذا كانت الدولة تخطط فهذا أفضل للوزارات واملؤسسات والشركات، ولكن 
بإمكاننا أن نعمل خطط ناجحة لدرجة ال بأس بها حتى لو كانت الدولة أو املؤسسة 
بصورة صحيحة  املدراء  ربع  لو خطط  مؤسسة  كل  وفي  تخطط  ال  بها  نعمل  التي 
ألجبروا اإلدارة العليا على التخطيط ولكن املشكلة أننا ننتظر أن متطر السماء ذهباً 
بعمل حتليل  فليبدأ  ذمته  يبرئ  أن  أي مدير  أراد  وإذا  انتظارنا  ولهذا طال  وفضة، 
املسئولني  مع  بكثافة  وليتشاور  عليهم،  ويتعرف  العمالء  مع  ولينسق  إلدارته  رباعي 
التي  اإلمكانيات  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  وليعرف  املؤسسة،  في  واإلدارات 
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ميكن أن يحصل عليها من موارد بشرية ومالية وصالحيات وتعاون وسيستطيع عمل 
خطة ال بأس بها .

2- الناجحون والفاشلون:

ليس صحيح أبداً أننا ال نستطيع العيش إن لم تكن لدينا خطة، فكم من دولة عربية 
نشاهدها حية وهي بال تخطيط بل بال إدارة فعالة ؟! وكم من مؤسسة حتقق بعض 
النجاحات وليس عندها خطة أصاًل ؟! وكم من حزب سياسي أو جماعة إسالمية 
ليس  وأطفال  كبار  أفراد  من  وكم  ؟!  تخطيط  عندهم  يوجد  أن  بدون  شعبية  لهم 
عندهم خطط مكتوبة أو غير مكتوبة ؟! فاحلياة يعيش فيها الناجحون والفاشلون 
وما بينهما ، فالدولة التي ال تخطط تعيش في مشاكل كبيرة من فقر أو حروب أهلية 
أو صراعات سياسية أو ضعف عسكري أو غير ذلك، وهناك دول تخطط فتحقق 
الكثير من النجاح مثل: كوريا اجلنوبية وسنغافورة وماليزيا؛ فإذا كنا نريد السعادة 
فلنخطط، وإذا كنا نريد الشقاء فلنتبع اآلراء واألهواء والشهوات واملصالح املنحرفة 
والعصبيات ولننسى النجاح في الدنيا واآلخرة ولنطور الشعار اجلاهلي العربي »اليوم 
خمر وغداً أمر« إلى »اليوم خمر وغداً خمر« وهذا ولألسف ما يفعله كثير منا شعوباً 
ومؤسسات، وأفراد ولهذا نعاني ونتألم ونغضب وجنوع ومنرض ونتصارع، ونختلف 
قـــال الله تعـــــالى: {ِإنَّ اللَّه الَ يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّرواْ َما ِبَأنُْفِسِهْم} )سورة الرعد 
آية 11( ومن أهم صفات املسلمني األخذ باألسباب املادية واإلميانية في حياتهم بل 
مطالبني بأن يأخذوا بهما ألقصى حد قال الله  تعالى :{ َفاتَُّقوا اللََّه َما اْستََطْعتُْم} 

)سورة التغابن آية 16( .

3- سياسة رد الفعل:

سياسة رد الفعل ال تتعامل فقط مع مستجدات طارئة تُفرض على املؤسسة من 
اخلارج فيكون للمؤسسة رد فعل عليها بل هي أسلوب حياة في كثير من مؤسساتنا 
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ودولنا، فتجد املسؤول األول يتفاعل يومياً مع واقع املؤسسة وتصله تقارير عن هذا 
ليلومهم  املدراء  وينادي  فيغضب  اإلنتاجية  تدني  عن  تقرير  فيقرأ  ذاك  أو  القطاع 
ويطلب منهم االجتهاد في العمل ومعاقبة املوظفني ذوي األداء الضعيف. وبعد مدة 
يعتقد  إجراءات  باتخاذ  فيقوم  النوعية  تدني  عن  مستفيدة  جهة  من  شكوى  يستلم 
أنها ستحسن اإلنتاجية، ويأتيه مقترح من مدير أو موظف فيقرأه ويرميه في سلة 
املهمالت ألنه يعتقد أنه مقترح فاشل وكثير منا يظن أن هذه مؤسسة ناجحة وأن هذا 
املسئول ذو كفاءة عالية وضمير ولكن هو مسئول فاشل؛ ألنه ما هكذا تدار املؤسسات 
وليس ما تقوم به هذه املؤسسة هو تخطيط بل تخبيط؛ ألنه لو كان عند هذه املؤسسة 
خطة استراتيجية وتشغيلية ملا تفاجأت بني فترة وأخرى بفشل هنا أو هناك ولتم 
مناقشة مئات املقترحات خالل إعداد اخلطط وحكم عليها بصورة جماعية بالقبول 

أو الرفض وغير ذلك كثير .

4- هاجموا اخلطط:

فأثبتوا  غائب  التخطيط  بأن  املخلصني  املسئوولني  تقنعوا  أن  تريدون  كنتم  إذا 
لهم أن خططهم إن وجدت هي خطط وهمية أو جزئية أو فاشلة، فهي لم تقتنص 
أنها  أو  محددة،  أهداف  فيها  ليس  أو  القوة،  نقاط  من  تستفيد  ولم  الفرص،  أهم 
عندهم  أن  املسئولني  من  الساحقة  األغلبية  ويعتقد  آخر،  واد  في  والواقع  واد  في 
خطط جيدة أو أن أوضاع مؤسساتهم طبيعي وليس في اإلمكان أحسن مما يعملون 
وذلك راجع ألن معرفتهم بعلم التخطيط محدودة، وألنهم يحكمون على الواقع من 
فنجدهم  فاسدة  نوايا  ذي  املسئولون  كان  وإذا   ، الشخصية  وآرائهم  عقولهم  خالل 
أعداء التخطيط والتطوير اإلداري ألنهم أعداء العلم والشفافية واإلخالص والعمل 
فشلها،  ويبني  ينتقد  خططهم  ملن  أشد  بحاجة  وهؤالء  الخ.  والصدق...  اجلماعي 
وإذا  أنفسهم فقط،  بل خلدمة  دينهم ووطنهم،  باملناصب خلدمة  يرغبوا  لم  فهؤالء 
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فعلنا ذلك سنثبت للمسئولني واملوظفني والشعب واحلكومة أن 80% على األقل من 
خطط العالم العربي وهمية أو ضعيفة .

5- التخطيط يصنع النجاح الكبير:

ليس معنى غياب التخطيط أو ضعفه أنه ال يوجد إنتاج وجناحات وعمل واجتهاد 
بل قد توجد هذه ولكن مثلها كفريق كرة قدم يجتهد ولكن املباريات التي يفوز بها عدد 
قليل والهزائم كثيرة وهناك أخطاء كبيرة في اختيار الالعبني أو املدرب أو اإلداريني 
أو عدد ساعات التدريب أو غير ذلك، فالتخطيط يأتي لتحقيق أكبر قدر من النجاح 
وأقل قدر من الفشل، ويأتي ليستثمر اجلهود بأساليب صحيحة، ويأتي القتناص أهم 
والعلم  الذكاء  فهو  النجاح  الكبيرة في  والقفزات  والتميز  اإلبداع  ولتحقيق  الفرص، 
واحلكمة والواقعية كما أن بذل جهود في التخطيط ليس معناه أبداً أننا سننتج خطة 
مستشارين  من  وكم  للوقت؟  مضيعة  هي  تخطيطية  اجتماعات  من  فكم  صحيحة، 
خارجيني قدموا آراء فاشلة؟ وكم وضعت أهداف محددة ولكنها أهداف خاطئة؟ وكم 
وكم من خطط ال تستحق ثمن الورق الذي كتبت عليه ألنها كالم إنشائي يصلح كخطبة 
لسياسي دجال، ويكفي إثباتاً لفشل كثير من اخلطط أن كلمة تخطيط أصبحت مجال 

للسخرية واالستهزاء واالنتقادات الالذعة .

6- خطة فاشلة:

قد يقول لك مدير من اإلدارة الوسطى لقد كتبنا خطة ممتازة ولكن عندما أتى وقت 
التنفيذ لم تنفذ، وأقول ما كتبه هذا املدير ليس خطة أصاًل بل هي مقترحات وآمال 
كان يريد أن ينفذها السنة القادمة فقد مأل مناذج تخطيطية بآراء إدارته أو بآرائه 
الشخصية؛ أي قام بخطوة واحدة من خطوات كثيرة في إعداد اخلطة التشغيلية، ولم 
يتم مناقشتها بعمق من اإلدارة العليا، ولم يتم رصد امليزانيات والتنسيق مع اجلهات 
عامون  ومدراء  شركات  ورؤساء  وزراء  وهناك  العالقة،  ذات  املؤسسة  في  األخرى 
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ووكالء وزارات يقولون عملنا خطط استراتيجية مكتوبة ومبشاركة مستشارين أجانب 
ولكن لم ينفذ حتى ربعها، وأقول كل خطة ال تنفذ هي خطة فاشلة ألنها فشلت في 
أو  األهداف،  مجال  في  سواء  تنفيذها  التي متنع  الصعوبات  ومعرفة  الواقع  قراءة 
الوسائل أو خطط العمل، أو ترتيب األولويات )مجاالت العمل الرئيسية(، أو قبول 

العاملني بها أو غير ذلك.

7- اخلطة واملوسيقى:

وثروات  جامعية  شهادات  على  احلاصلني  من  ماليني  العربي  العالم  في  عندنا 
هائلة وخبرات متراكمة وطاقات بشرية عظيمة وأغنياء كثيرين وأذكياء، ولكن الواقع 
به كثير من الفشل والسلبيات وأحد أسباب ذلك غياب التخطيط؛ فالتخطيط هو 
الذي يجمع كل ذلك ليصنع منها إجنازات وانتصارات وغياب التخطيط يؤدي إلى 
بها  كبيرة  موسيقية  فرقة  كمثل  ومثلنا  والصراعات  واخلالفات،  واليأس  اإلحباط 
أفضل العازفني وأفضل قائد موسيقى لهم وأفضل األدوات املوسيقية ولكن كل فرد 
منهم يعزف كما يشاء وما ينطبق على العالم العربي ينطبق على كثير من مؤسساتنا 
ولكن متى ما وجدت مقطوعة موسيقية متميزة أي خارطة طريق أي خطة فإن القائد 

ستظهر كفاءته وكذلك العازفني وسيصفق اجلمهور .

8- التخطيط أواًل:

حضرت قبل حوالي ثالثني سنة دورة تدريبية في املغرب من تنظيم مؤسسة تدريبية 
أول  في  كمجموعات  لنا  وأُعطى  التدريب«  وإدارة  »تخطيط  عنوانها  وكان  مصرية 
شكل  على  تركيبها  منا  وطلب  األطفال  ألعاب  من  متفرقة  قطع  الدورة  من  دقائق 
النموذج في أول خمس دقائق إال رئيس كل  منوذج موجود عند احملاضر ولن يرى 
املجموعة  في  فرد  ألي  ذلك  بعد  ثم  الرئيس  لنائب  يسمح  ذلك  بعد  ثم  مجموعة 
نصف  كانت  التي  املسابقة  مدة  خالل  جميعاً  وفشلنا  مجموعات  لثالث  وانقسمنا 
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ساعة وكلما قطعنا شوطاً كبيراً نكتشف أننا ارتكبنا خطأ؛ فالنموذج  كان على شكل 
رجل بطبقتني، وعرفنا في النهاية أن حلجم كل قطعة أهمية وأن لأللوان أهمية وأن 
رئيس املجموعة أو نائبه قد ال يكون األكفأ في فهم املوضوع؛ وكان اخلطأ الكبير أننا 
لم نعطي التخطيط حتى خمس دقائق بل اندفعنا في التنفيذ ، وهذا املثل البسيط 
يبني أهمية التخطيط؛ وكم من جهود ستبذل ولكن لن تؤدي إلى حتقيق الهدف وعلينا 
أن نفكك ما بنيناه حتى نعيد بناءه، فالتخطيط أوالً وأوالً وأوالً ولكن الكثيرين يعتبرون 
التخطيط كالم فارغ أو ترف أو مضيعة وقت، وأن عليهم أن ينطلقوا وبسرعة للعمل 
مع أن التخطيط هو العمود الفقري ألي عمل أو أعمال أي هو جزء ال يتجزأ من 

العمل فإذا جتاهلناه فشل العمل.

9- رحلة سياحية:

ما رأيكم لو ذهبنا اليوم إلى منغوليا وأعطينا كل فرد منا ثالث ساعات لتجهيز 
يأخذ مالبس  بعضنا هل  يدري  فلن  فاشلة  الرحلة ستكون  أن هذه  بالتأكيد  نفسه 
شتوية أو صيفية وكم يحتاج من مال؟ وهل املال متوفر للجميع؟ ولن نعرف أرخص 
وأقصر الطرق للذهاب بالطائرة إلى منغوليا وال ندري هل نحتاج إذن دخول )فيزا( أم 
ال؟ وسنذهب ونحن ال نعرف أهداف بعضنا من املشاركة في الرحلة هل هو التسوق 
أو حب الطبيعة أو الرغبة في رحلة صيد )قنص( أو غير ذلك؟ وسنختلف من أول 
ساعة حول الفندق الذي يناسبنا بل قد ال جند حجز في الفنادق وسنواجه مشكلة 
في إعداد جدول الرحلة فلكل منا أهداف مختلفة وقد حتصل مشاحنات كثيرة بيننا 
أما املشهد الثاني فهو أن جنمع املعلومات وندرس هذه الرحلة من مختلف جوانبها 
ملدة ستة شهور ثم نقرر على بصيرة ومن خالل عمل جماعي جدول الرحلة وأهدافها 
ونوعية األكل وغير ذلك وسنختار أفضل وقت مناسب للرحلة سواء كان الربيع أو 
غيره والفرق بني احلالة األولى والثانية هو الفرق بني الفوضى والتخطيط فهل ندري 
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أمر  أنه  أم  مؤسساتنا  في  القادمة  السنة  نفعله  أن  علينا  الذي  ما  واضحة  بصورة 
مجهول ورحلة فوضوية؟!

10- بناء منزل:

أليس من السهل إذا توفر لديك املال شراء أرض وبناء منزل إنك قادر على شراء 
البناء خالل شهر فهذا العمل ميكن تبسيطه  أرض خالل أيام قليلة وعمل خريطة 
ألن من قبلك بنوا آالف أو عشرات اآلالف من املنازل ورأيت في حياتك منازل كثيرة 
والنتيجة أن كثيرين ممن بنوا منازل أدركوا بعد فترة قصيرة أو طويلة أنهم أخطأوا في 
اختيار مكان األرض أو في تصميم البناء؛ وذلك ألنهم بذلوا جهد قليل في التخطيط 
ولهذا فشلوا في شراء األرض املناسبة وبسعر مناسب ولم يدركوا أن تصميمهم لم 
يأخذ خريطة التكييف بطريقة اقتصادية ولم ينتبهوا إلى أن كمية األشعة التي تدخل 
قليلة  فالغرف  مستقبالً؛  املنزل  في  املتزوجني  األبناء  لبقاء  مكان  أوال  قليلة  املنزل 
والصاالت كثيرة وهل مت حساب اإلحالة للتقاعد واحلاجة إلى تأجير جزء من املنزل 
مستقباًل هذا غير مشاكل كبيرة واجهتهم مع املقاول، ومواد البناء، وأمور الصيانة 
ونوعية األصباغ والنوافذ واألبواب... الخ وهذا يعني أن التخطيط لبناء منزل يحتاج 
الكثير من جتميع املعلومات والتفكير والتشاور. والتخطيط أمر متعب ويأخذ كثير 
جداً من الوقت ولكن من يخطط يرتاح، ولنتذكر أن من يخطط ال يضيع وقته بل هو 
ينجز العمل األساسي ألن التخطيط الناجح معناه أجنزنا على األقل 50% من العمل 
والباقي هو للتنفيذ، وهذا الكالم ينطبق على كل مشروع صناعي أو زراعي أو خيري 

أو غير ذلك وعلى ما تريد املؤسسة إجنازه خالل سنة أو خمس سنوات .

11- الواقعية والشمولية:

التغيير املثالي؛ فعلينا أن نصل  التغيير لألحسن وليس  يعني التخطيط الصحيح 
إلى أفضل ما ميكن من إجنازات ومعنويات وعمل جماعي وأنظمة معلومات وشفافية 
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وهيكل تنظيمي... الخ في ظل اإلمكانيات والقدرات املتاحة وما أكثرها وهو عمل 
شمولي فني وإداري ومالي وإعالمي ونفسي... الخ وهو واقعي وفيه جوانب سياسية 
البد من أخذها بعني االعتبار فال الواقع مثالي وال البشر مثاليني وهو بوابة اإلبداع 
والتميز والذكاء، ألنه إذا اشتغلت عقول أغلبية العاملني في عمل الدراسات وعمل 
جماعي عميق إلعداد اخلطط وتنفيذها فإنها ستنجح في اقتناص كثير من الفرص 
الهامة وفي خفض التكاليف وغير ذلك، ويستطيع التخطيط إذا وجد الصادقني تغيير 
أشياء كثيرة لألحسن بإذن الله تعالى ونتميز كمسلمني بأن عندنا عقيدة صحيحة 
قادرة بإذن الله تعالى على تغيير عقائد أفراد وشعوب وهذا حدث تاريخياً ويحدث 
حالياً وهذا التغيير هو أكبر جناح؛ ويعني أن قدرتنا على حتقيق جناحات كثيرة أمر 
ممكن ولكن األمر بحاجة إلى تخطيط أي علم بالتخطيط والواقع واملبادئ الصحيحة 

والعلوم املادية والتخطيط هو الذي يجمع ذلك بشمولية وواقعية وحكمة .
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المستشارون الخارجيون
عايشته  واقع  وهذا  قرار خاطئ  االستعانة مبستشارين خارجيني  يكون  ما  كثيرا 
ملدة ثالثني سنة وبالتأكيد أن للمستشارين اخلارجيني تأثير إيجابي كبير في بعض 

األحيان إذا كانت هناك حاجة فعليه لهم وإليكم رأيي في املستشارين اخلارجيني :

1- ال اعتقد أن املستشارين اخلارجيني قادرون خالل فترة قصيرة ال تزيد عن 
ستة شهور معرفة مؤسسة أو شركة كبيرة وبيئتها الداخلية واخلارجية وهذا ال يعني 
أنهم لن يعرفوا بعض اخلطوط الرئيسية وذلك أنهم قد يقابلوا مئة فرد فيقولون لهم 
كالم متناقض وبعضه كاذب أو جزئي أو مبالغ فيه؛ فمشكلة املستشارين اخلارجيني 
أنهم ال يعرفون الواقع بصورة مفصلة حتى لو كانت لهم خبرة كبيرة في العالم وفي 
تطبيقات دول أخرى. قد يقول قائل أن املستشارين اخلارجيني أعطوا فرصة ملعرفة 
الواقع وأعطوا كثيراً من التقارير واملعلومات وأقول: هذا صحيح، ولكن الواقع أكثر 
تعقيداً من ذلك بكثير ويصعب على املستشارين اخلارجيني معرفة درجة انخفاض 
االنخفاض، وقل مثل  وإذا عرفوا ذلك يصعب عليهم معرفة أسباب هذا  املعنويات 
وطبيعة  املسئولني،  ونفسية  ونوعية  التشغيلية  واألدلة  والنوعية  اإلنتاجية  عن  ذلك 
أو  للواقع  املستشارين  تقييم  كبيرة في  أبينا جند أخطاء  أو  الثقافة احمللية، وشئنا 
في الطموحات التي يضعونها لنا فيعتبرون بعضنا فاشلني ألن اإلجنازات قليلة ولو 

انصفوا لقالوا عنهم متميزين ألن هذه اإلجنازات حدثت في ظل صعوبات كثيرة .

2- كثيراً ما تؤثر املجاملة في آراء املستشارين اخلارجيني؛ ألن من استدعاهم هم 
املسئولون في املؤسسة ولهذا يكون كالمهم فيه دبلوماسية وعموميات، ونادراً ما يكون 
عميقاً وناقداً ألوضاع سيئة وقد تكون تقاريرهم الدبلوماسية من باب احلذر، ألنهم 
غير قادرين في فترة قصيرة على توجيه النقد أو االتهامات لهذا الطرف أو ذاك أو 
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تقدمي اقتراحات محددة، ومن أخطائهم أنهم يعتمدون كثيراً على التقارير واملقابالت، 
وهذه قد ال تعكس كثيراً من احلقائق الواقعية، وقد قابلت مستشار خارجي فلما قلت 
له رأيي قال: هذه أول مرة أسمع هذا الكالم مع أنه قابل الكثيرين في املؤسسة وكثير 

ممن قابلهم ليس لديهم إال معرفة جزئية باملوضوع الذي تكلموا عنه .

3- بالتأكيد بعض املستشارين آراؤهم صحيحة، خاصة إذا استمروا لفترة طويلة 
ولكنهم قد يالحظوا أنها غير مقبولة من بعض املسئولني ، فال يحاولون أن يدافعوا 
لتحديد  قرارهم  املسئولني  من  يطلبون  ثم  للمسئولني  بذكرها  ويكتفون  بشدة  عنها 

اخلطوة الثانية املطلوبة منهم .

4- في كل مؤسسة عدد من املواطنني من ذوي اخلبرة واإلخالص، و من هؤالء من 
استقال أو تقاعد وميكن االستعانة بهم؛ وهم أفضل بكثير من املستشارين اخلارجيني، 
ألن في ذاكرتهم جتربة طويلة وخبرة بالواقع ومعرفة باملسئولني واألفراد ومؤهالتهم 
وكفاءتهم وهذا وغيره يجعلهم أفضل بكثير من املستشارين اخلارجيني بكلمات أخرى 
من عمل ملدة عشرين أو عشر سنوات فإنه يعرف الكثير الذي من املستحيل أن يعرفه 

مستشارين جلسوا شهر أو حتى سنة فلنعتمد أكثر على املستشارين الداخليني .

وجعل  التخطيط  في  قيادي  دور  للمستشارين  هو جعل  الكبيرة  األخطاء  من   -5
العاملني في املؤسسة أصحاب دور ثانوي؛ فسرعان ما سيتضح أن هؤالء املستشارين 
سيخططون لواقع ال يعرفونه مما يجعل العاملني يسخرون من املستشارين اخلارجيني 
ومن اخلطة ككل؛ فدورهم مساعد أو ثانوي وهو دور مطلوب إذا كانت هناك حاجة 
فعلية لهم وهذا وضع ال ميكن معرفته إال بعد تشخيص حقيقي لألوضاع الداخلية 
نستعني  التخطيط  مفاهيم  معرفة  في  نقص  عندنا  ُوجَد  إذا  مبعنى  واخلارجية، 
مبستشار خارجي لتعليمنا، وإذا عرفنا أن عندنا معنويات ضعيفة سنستعني مبستشار 
خارجي ملساعدتنا، وهكذا أما أن يُعتبر االستعانة باملستشارين مقرر إجباري يتكرر 
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بأن هذه اخلطة مت  املؤسسة  إقناع املسئولني خارج  يتم  مع كل خطة خمسية حتى 
وبالتالي  لدينا  ليست  وخبرات  عقول  لهم  »أجانب«  مستشارين  مبساعدة  إعدادها 

عليهم قبولها فإن هذا عمل سياسي ال يغير من ضعف اخلطة شيئاً .

6- لو كان دور املستشارين اخلارجيني ناجحاً وأنتجوا خطط ممتازة لسبقت بعض 
دولنا اليابان ولكن بالتأكيد أن كثيراً من اخلطط التي شارك في صناعتها مستشارين 
خارجيني كانت فاشلة بدليل أن أوضاع كثير من املؤسسات تسير من سيء إلى أسوأ 

مع أن هذه هي اخلطة االستراتيجية اخلامسة أو العاشرة .

مثل  التخطيط  من  واحد  جانب  على  اخلارجيون  املستشارون  يركز  ما  كثيراً   -7
و»الطب«  التربية  وزارة  في  »التعليم«  ومثل  العلمية  املعاهد  في  العلمية«  »األبحاث 
في وزارة الصحة وهكذا ويتجاهلون لدرجة كبيرة النظام اإلداري وكفاءة التخطيط 
بني  والعالقة  والتنمية  العلمي  البحث  بني  والعالقة  املعلومات  وأنظمة  واملعنويات 
املجتمع والتعليم... الخ وهذه أمور هامة جداً في اخلطة فال جناح في ظل التخلف 
اإلداري، وال جناح ومفاهيم التخطيط مجهولة، وال جناح للبحث العلمي إن لم يكن 
له عالقة وثيقة باحتياجات اجلهات املستفيدة؛ فالتقليل من أهمية هذه املواضيع هو 
أحد أهم أسباب الفشل في التخطيط واخلطط وقد قيل »الدول املتخلفة هي املتخلفة 
أو  »السياسيني«  أو  أو »األطباء«  »العلميني«  التخطيط من  ما يحتكر  إدارياً« وكثيراً 
»االقتصاديني« ولو امتحنتهم في مصطلحات التخطيط لفشلوا في تعريفها فما بالك 

بغير ذلك .

الذين  األجانب  املستشارين  لي هل عندك خبرة  املسئولني: قل  لي أحد  قال   -8
عملوا استشارات على مستوى العالم؟ ومن استعان بخبرتك أنت؟ وأقول هذا نقاش 
امتدت ثالثني  له عندي خبرة في مؤسستي وعملي  وقلت  وليس علمي،  »سياسي« 
عاماً وعملت في أماكن في املؤسسة شملت البحث العلمي، والتدريب وإدارة املشاريع 



25 التخطيط الوهمي

كثيرة  اإلداري، وشاركت في خطط  والتطوير  العلمي،  البحث  والتخطيط، وسياسة 
وعملت مئات املقابالت؛ فباختصار املؤسسة بيتي وأعرفه أكثر مما يعرفه املستشارون 
األجانب وال أعرف الواقع فقط بل قرأت الكثير من العلم النظري، والتحقت بدورات 
تدريبية ومؤمترات في كل املجاالت التي ذكرتها؛ فاملستشارون اخلارجيون لن يعرفوا 
لقلة  معذورين  وبعض مسئولينا  بشعابها«  أدرى  مكه  »أهل  وقيل:  منك،  أكثر  بيتك، 
ثقتهم في الكفاءات الوطنية ألن املتميزين عندنا قلة ولكن هذا ال يعني أن املستشارين 
اخلارجيني سيكونون قادرين على قيادة التخطيط وأعتقد أن املستشارين احملليني 
أفضل بكثير من املستشارين األجانب  ولكن املشكلة  أن كثيراً من املسئولني ال يثقون 

بهم وال حتى يعطونهم فرصة لتنفيذ آرائهم.

9- مشكلة كثير من املسئولني أنهم يسمعون آراء متناقضة من املدراء واملستشارين 
في املؤسسة ولهذا يحتارون أو يظنون أنهم عرفوا مختلف األوضاع وشخصوا الواقع 
، وأقول إن جناح التخطيط يتطلب االستعانة بالكفاءات احلقيقية في املؤسسة ممن 
أثبتوا علمهم، وإخالصهم وقد يكون بعض هؤالء موظفني عاديني وعلينا أن نبحث 
إشراكهم  من خالل  هؤالء  معرفة  وميكن  التخطيط،  في جلان  ونضعهم  هؤالء  عن 
منهم  والطلب  فيها  املتخصصني  املواضيع  من  كثير  حول  وحوارات  نقاشات  في 
تقدمي دراسات ومقترحات، والطلب من اآلخرين أي من يخالفونهم تقدمي دراسات 
ومقترحات، ومن املصائب الكبرى في عالم التخطيط وغيره أن النقاش سهل وطرح 
هذا الرأي أو ذاك سهل ولكن املطلوب تقدمي دراسة وآراء مكتوبة ومستندة إلى أرقام 
وحجج وأمثلة وعندها سيتضح الصواب من اخلطأ فمن السهل التحدث عن األهداف 
واألولويات وكيفية التطوير اإلداري وكيفية خدمة العمالء ومعايير األداء ولكن عندما 
يطلب من كل من له رأي تقدمي دراسة عميقة سيتضح العالم من اجلاهل. وأرجو أن 
يهتم املسئولون دائماً بالطلب من الكل تقدمي دراسات سواء كان هناك عمل تخطيطي 
أم ال، وسيتضح من ال يرى إال القشرة اخلارجية ممن غاص في البحر وأخرج آللئه، 
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وسيتضح ضعف املستشارين اخلارجيني وكثير من املسئولني واملوظفني في املؤسسة 
في هذه املواضيع، أما البقاء على السطح وتداول اآلراء العامة فهو لن يؤدي أبداً إلى 

إعداد خطة صحيحة .

10- لو لم نقرأ شعر جميل ملا عرفنا كثير من الشعراء، وكثير من أهل اخلبرة، أو 
ممن عندهم مهارات متميزة في مجال ما ال يقومون بعمل دعايه لهم؛ وقد قال لي 
الدكتور هشام غالب رحمه الله قبل ثالثني سنة وكان رئيسي في العمل : إجعل %20 
من وقتك لعمل دعاية ملا أجنزته من عمل وأقول: »من اخلطأ أال يعرف إجنازاتك 
أو  التفاخر  الدعاية  هدف  وليس  الزمالء«  وبعض  العمل  في  رئيسك  إال  وخبراتك 
الوصول للمناصب بل تعريف املسئولني والزمالء والناس بإجنازاتك ومبا ميكن أن 
تقدمه لهم حتى يستفيدوا أو يقتنعوا أن عندنا مستشارون  وكفاءات وطنية وعربية 
وإذا كان من اخلطأ أن نبالغ فيما عندنا من علم فكذلك من الظلم أن ندفن علمنا 

بأيدينا فتكون االستفادة منه محدودة جدا.



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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خطة الدولة للتنمية
سأتطرق هنا جلوانب هامة من خطة الدولة وهي جوانب اقتنعت بها خالل عملي 

في التخطيط فأقول :

1- يتطلب تطوير أي دولة ،تطويرها في ثالثة مجاالت اإلخالص والعلم والعمل. 
وما ينطبق على الدولة ينطبق أيضاً على الفرد، وهذا يعني أن أهداف خطة الدولة 
يجب أن تصب في هذه املجاالت الرئيسية، وأن يزيد رصيد الدولة مع كل خطة. هذا 
إذا كانت احلكومة والشعب جادين في الرغبة في اإلصالح والتطور ، فهل وجدت في 
خططنا أهداف وأعمال تسعى لزيادة اإلخالص والبحث عن املخلصني أو البحث عن 

املتميزين علمياً لالستفادة منهم ؟! اجلواب متروك لكم .

2- كثيراً ما أجد االقتصاديني هم من يقودون خطة التنمية، كما أن القطاع اخلاص 
ال يعرف من التنمية إال اجلانب االقتصادي في حني أن التنمية الصحيحة هي تنمية 
شاملة عقائدية وسياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وعلمية وبيئية... 
النظر  فيتم  اقتصادية،  زوايا  من خالل  ولكن  األمور  لهذه  التطرق  يتم  وأحياناً  الخ 
للتعليم من خالل أرقام اخلريجني وعدد املدارس اجلديدة أما نوعية املناهج، وكفاءة 
الطلبة ودرجة حب العلم عند الطلبة واألساتذة وعدد الدراسات املطلوبة من الطلبة 
لها؛ فهي  ناهيك عن وضع اخلطط  يتم حتى ذكرها في سطر واحد  فهي أمور ال 
أمور متروكة لوزارة التربية تفعل أو ال تفعل بها ما تشاء وال دور للمجتمع فيها حتى 
إذا  االقتصادي  التخطيط  ينجح  لن  أنه  ولنتأكد  أبنائنا  بتربية  يتعلق  األمر  كان  لو 
كانت القاعدة اإلدارية في البلد متخلفة، ولن ينجح البناء االجتماعي إذا كان البناء 

العقائدي شكلياً .

3- التخطيط للدولة بحاجة إلى معلومات كثيرة جداً عن الواقع، واملستقبل ونقاط 
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القوة والضعف، والفرص والتهديدات البشرية واإلدارية واملالية والعلمية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والعقائدية؛ فما حتتاجه الدولة هو كم هائل جداً أكبر من 
عقل املسئولني مجتمعني، وأكبر من وزارة التخطيط وأكبر مما في الوطن من خبراء 
هم  ال  وقوية  ومستقلة  وكبيرة  متخصصة  علمية  معاهد  إلى  بحاجة  هي  وآرائهم؛ 
لها إال جتميع العلم وعمل دراسات أي بناء تطوير علمي هائل يكون رصيداً للدولة 
وللسياسة  للتعليم  علمية  معاهد  فتحتاج  وقراراتها؛  منه خططها  تبني  أن  تستطيع 
وللعقائد واالقتصاد والزراعة والنخيل والثروة البحرية والنفط وغير ذلك، وكل معهد 
به على األقل خمسمائة متخصص متميز ذوي خبرات نظرية وعملية متميزة، ولديهم 
دراسات كثيرة ومعرفة تربط العلم الذي تخصصوا به بالواقع احمللي لدولنا باملعرفة 
والبحث  التعليم  للدول األخرى في  والفاشلة  الناجحة  التجارب  العاملي؛ أي  بالواقع 
العلمي واالقتصاد والزراعة واإلدارة والصحة وغير ذلك؛ فال تخطيط بال معلومات 
املجتمع  دور  يأتي  ذلك  بعد  ثم  ومتميزة،  قوية  معاهد  بال  دراسات  وال  ودراسات 
لهم هذه  التي تقدمها  والبدائل واخلطط  ليختاروا من األفكار  واحلكومة واخلبراء 

املعاهد .

4- يشكو التخطيط على مستوى الدولة من غياب العمل اجلماعي احلقيقي؛ فكم 
من خطة دولة مت صناعتها من طرف واحد وهو احلكومة؟! فالشعب والقوى الرئيسية 
لم تشارك بها بصورة صحيحة حتى لو مت االستماع إلى آرائهم ودعوتهم الجتماعات 
كثيرة ؛ ألن القرارات مت اتخاذها بصورة انفرادية أي من احلكومة أو بعض أفرادها 
وأطالب بأن يشارك اجلميع أو على األقل األغلبية في عمل خطة الدولة ومنذ البداية 
إلى النهاية فهذا مستقبل الشعب والشعب هو األصـــل واحلكومـــة هي الفرع ال العكس 

قال الله تعالى : }وأمرهم شورى بينهم{ )سورة الشورى آية 38 (.

وقد يقال الشعب له ممثلني في املجالس النيابية، وأقول حتى لو كانوا هؤالء ممثلني 
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حقيقيني وليسوا مزورين كما في العديد من دولنا فإن املطلوب مشاركة كل القوى الرئيسية 
في الشعب وفي مختلف املجاالت وإال لن تكون هناك خطة قوية وناجحة أبداً.

5- مت عمل عدة خطط للعلم والتقنية في بعض دولنا العربية وهذه هي محاوالت 
العلمي؛  والبحث  بالصناعة  ربطهم  ومحاولة  والتقنية  العلوم  لقطاع  تخطيط جزئي 
وأقول املفروض أن تكون خطط العلم والتقنية والتعليم والبحث العلمي جزء ال يتجزأ 
من خطة التنمية للدولة وأن يكون املمثلني لهذه القطاعات أعضاء فاعلني جداً في 
جلان التخطيط الرئيسية على مستوى الدولة ومن اخلطأ أن تكون هناك خطة تنمية 

للدولة وخطة للعلم والتقنية .



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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مصطلحات التخطيط
من يقرأ أدبيات التخطيط ويلتحق بدورات تدريبية في مجال التخطيط وميارس 
العمل التخطيطي في عدة مؤسسات سيصاب باحليرة والضياع، فهناك تناقضات 
متناقضة  معاني  لها  مصطلحات  وهناك  ومفاهيم  مصطلحات  من  له  يعطى  فيما 
كالرؤية واالستراتيجية واألهداف، كما أنه سيالحظ أن أجزاًء من الكتب والدورات 
التدريبية في مجال التخطيط تتكلم عن اإلدارة أو التسويق أو االقتصاد أو الصناعة، 
وسيجد لكل شيخ طريقة وقد أخذت مني معرفة أساسيات التخطيط سنوات ووضعت 
ما تعلمته في كتاب »تعلم التخطيط في ساعات« وهو من منشورات معهد الكويت 
وتعليمية  وواضحة  بصورة محددة  التخطيط  يشرح  الكتاب  وهذا  العلمية  لألبحاث 
تشرح  ال  التخطيط  كتب  من  كثيراً  ألن  الصغير  الكتاب  هذا  بقراءة  بشدة  وأنصح 

التخطيط بصورة صحيحة ولنختصر تعريف بعض املصطلحات من خالل ما يلي :

:)Mission(  1- الرسالة

الرسالة هي األهداف العامة التي من أجلها أنشئت املؤسسة ، فاألهداف العامة من 
إنشاء اجلامعة تزويد املجتمع مبتخصصني في املجاالت الفنية واإلدارية والقانونية... 
الخ واملساهمة من خالل األبحاث في تقدمي املساعدة للصناعة والزراعة ووزارات 
في  قليلة  حاالت  في  إال  تغييره  عادة  يتم  ال  ثابت  هدف  فالرسالة  الخ  الدولة... 
العامة واحملددة بني فترة زمنية  تتغير في أهدافها  حني أن اخلطط االستراتيجية 
وأخرى؛ فالرسالة هي إذن األهداف العامة الثابتة التي تكون اإلطار العام لكل أعمال 

املؤسسة.

: )Vision ( 2- الرؤيــة
وذلك  نحتاجها  ال  كلمة  فهي  التخطيط  قاموس  من  الرؤية  كلمة  إلغاء  لو مت  أود 



33 التخطيط الوهمي

لألسباب التالية :

أحسن  نكون  أن  »نريد  مثل  عدة جمل  أو  كجملة  الغالب  في  رؤية  كلمة  نقرأ  أ- 
لعملنا...  الفقري  العمود  العمالء  األمن وخدمة  ونعتبر  األوسط  الشرق  طيران في 
الخ« فالرؤية تأتي هنا كمجموعة من األهداف العامة والقيم واألحالم، وهذه العبارات 
نوع من احلماس والتنبيه إلى اقتناعات املؤسسة بأهمية بعض األمور وتنبيه العاملني 
لها، وهي من ناحية تخطيطية ال وزن لها، فاألهداف التي نريد الوصول لها أهداف 
كثيرة تتعلق باألفراد وكمية اإلنتاج والنوعية واملعنويات وسرعة اإلجناز والعالقة مع 
العمالء وغير ذلك كثير فال ميكن كتابتها في جملة أو عدة جمل وبإمكاننا عمل خطة 
استراتيجية كاملة وصحيحة وتنفيذها بدون أن تكون لدينا رؤية كهذه. كما أن هذه 
العبارات ليست ذات تأثير فعلي فكتابتها ليس معناه أن املؤسسة حققت ذلك أو حتى 

قريبة منه بل قد تنطق احلقائق الواقعية بعكس ذلك .

ب- نسمع أحياناً أن القائد لديه رؤية؛ أي صورة مستقبلية ألهداف عامة أو محددة 
يريد أن يجعل الشعب أو املؤسسة تصل إليها وهذه أيضاً ال نريدها، فالتخطيط عمل 
جماعي وحتديد صورة املستقبل يجب أن تكون من صناعة الشعب واملوظفني وليست 
من صناعة فرد أو أفراد وبالتأكيد تصور القائد سيكون جزئي ومحدود، وكم من قائد 
عربي كانت لديه تصورات أو قناعات وأهداف وثبت فشلها الذريع؟! أي إنه ارتكب 
خطايا عقائدية أو جرائم سياسية أو كوارث اقتصادية أو غير ذلك أو كثير من ذلك 

ومثل هذا األمر يحدث على مستوى املؤسسات .

الدولة  لها  تصل  أن  تريد  التي  احملددة  األهداف  أي  الرؤية؛  يتم حتديد  ال  ج- 
واملؤسسة بعد خمس أو عشر أو عشرين سنة قبل عمل حتليل استراتيجي رباعي 
، فاألهداف توضع بعد أن نعرف نقاط قوتنا وضعفنا والفرص والتهديدات بصورة 
علمية وعميقة ال قبل ذلك أي ال يتم اتخاذ قرارات حول املستقبل ثم نحاول تطبيقها 
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بل البداية بالتشخيص ثم نضع بعد ذلك األهداف ونتخذ القرارات املناسبة .

د- تنطلق الرؤية الشاملة والتخطيط الصحيح أوالً من بناء عقائدي سليم )اإلسالم( 
فمن يتكلم عن خطة دولة يجب أن يفهم أوالً ملاذا خلق الله سبحانه وتعالى اإلنسان 
فهما صحيحاً وليس سطحياً فما ستفعله الدولة ليس منفصل عن الكون وملاذا ُخلقنا؟ 
لدينا  املقبولة  واألساليب  وما هي أخالقنا  األولوية  نعطيها  التي  األهداف  وما هي 
وغير ذلك؟ وعلى التخطيط على مستوى الدول والشعوب واملؤسسات واألبناء وغير 

ذلك أن يسعى لتحقيق ذلك .

3- ما هي اإلستراتيجية؟

تأتي كلمة استراتيجية Strategy مبعنيني األول هو الوسيلة لتحقيق الهدف فتقول 
مثاًل إستراتيجيتي لتحسني النوعية هي إعطاء مكافأة مالية كبيرة ملن يساهم في 
املوظفني  من   %10 فصل  هي  لذلك  إستراتيجيتي  أو  كبيرة  بصورة  النوعية  زيادة 
ذوي األداء األضعف سنوياً فهذه وسائل )إستراتيجيات( لتحقيق الهدف وتأتي كلمة 
اإلستراتيجية مبعنى اخلطة التي سأتبعها خالل خمس أو عشر سنوات أو أكثر أي 
ما سأقوم به من أعمال في اخلطة اخلمسية فتشمل هنا: مجاالت العمل الرئيسية، 
واملؤشرات، واألهداف العامة واحملددة التي أريد حتقيقها، والوسائل )اإلستراتيجيات( 
التي أريد اتباعها وخطط العمل التي أريد تنفيذها، وامليزانيات املطلوبة وإذا قسمنا 
التخطيط إلى جزئني األول: التحليل اإلستراتيجي الرباعي )التشخيص( ، والثاني 
ماذا علينا أن نفعل )اخلطة( أي )العالج(؟ فإن اإلستراتيجية تأتي مبعنى اخلطة أي 

العالج أي البديل الذي اخترناه من عدة بدائل .

4- مجاالت العمل الرئيسية:

بعد تشخيص الواقع )التحليل اإلستراتيجي الرباعي( تظهر هناك نقاط قوة وضعف 
وهو  األولويات  النقاط هو  أهم هذه  واختيار  كبيرة  وتهديدات  وكذلك فرص  كبيرة 



35 التخطيط الوهمي

مجاالت العمل الرئيسية؛ أي املجاالت التي نريد أن نركز جهودنا فيها حتى نحقق 
أكبر جناح ممكن، ومن مجاالت العمل الرئيسية املعنويات واألرباح والنوعية والكمية 
الرئيسية  العمل  مجاالت  كانت  وكلما  ذلك،  وغير  العمالة  تشغيل  ونسبة  والتدريب 
أثناء  »التدريب  محددة أكثر كلما كان ذلك أفضل؛ فمثاًل كتابة مجال عمل رئيسي 
العمل« أفضل من كتابة »التدريب« وكتابة »سرعة إجناز املعامالت« أفضل من كتابة 

»إرضاء العمالء« .

5- مؤشرات األداء:

السرعة  هنا  العمل  فمجال  السرعة؛  يقيس  السيارة  مؤشر  مثل  األداء  مؤشرات 
واملؤشر هو الذي يقيس تقدمنا أو تأخرنا في السرعة، ومن مؤشرات األداء نسبة 
اإلنتاجية  فمثاًل:  الساعة  فرد في  كل  املنجزة من  املعامالت  العمالة، وعدد  تشغيل 
مؤشرها نسبة تشغيل العمالة في املشاريع البحثية اجلارية، والكمية مؤشرها عدد 
على  التركيز  من  والهدف  الساعة،  في  )املتوسط(  فرد  كل  من  املنجزة  املعامالت 
العامة  لألهداف  السليم  الوصول  هو  الرئيسية  املجاالت  حتديد  بعد  املؤشرات 
)التوجهات Goals( واألهداف احملددة )Objectives( التي نريد حتقيقها أي نريد 
الوصول إلى هدف عام هو زيادة اإلنتاجية من خالل زيادة نسبة تشغيل العمالة من 
50% إلى 70% ونريد زيادة عدد املعامالت من خالل إجناز الفرد 10 معامالت في 
الساعة بدالً من 7 معامالت. وهناك مؤشرات غير صحيحة إال في حاالت محددة 
فمثاًل: قياس التدريب أثناء العمل ليس مؤشره الصحيح عدد برامج التدريب أثناء 
العمل؛ فقد يتم عمل 50 برنامج تدريب أثناء العمل طويلة املدة أو يتم عمل 80 برنامج 
قصير املدة ،فاألدق أن يستخدم مؤشر عدد ساعات التدريب أثناء العمل واالكتفاء 
، فاألرباح مؤشر فعال ولكن قد حتقق الشركة  الهدف خطأ  باملؤشر بدون حتديد 
أرباح كبيرة ثم يقوم املدير العام بتوجيه اللوم للموظفني ألن بعض الشركات املنافسة 
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املطلوب  األرباح  كمية  الشركة  خطة  في  تكون  أن  واملفروض  أفضل  أرباح  حققت 
حتقيقها؛ ألن لكل شركة ظروفها فتحقيق أحياناً أرباح قليلة يعتبر عمل ممتاز ألن 
الظروف الداخلية للشركة صعبة واملهم أن حتديد األهداف يعني أن املدير العام هو 

املسئول األول عن عدم حتقيق األهداف فهو وافق عليها وسعى لتحقيقها .

:Goals and objectives 6- األهداف العامة واحملددة

النوعية وتوظيف  األرباح وحتسني  لزيادة  السعي  إذا مت وضع أهداف عامة مثل 
عمالة متميزة وغير ذلك فهذا ليس تخطيط بل تخبيط؛ ألن الهدف العام ضبابي 
فيمكن زيادة األرباح بنسبة قليلة جداً وال أحد يعرف ما هو املطلوب بدقة، وكم من 
تتحدث  كتبت عليه ألنها  الذي  الورق  ثمن  وتشغيلية ال تستحق  استراتيجية  خطط 
عن أهداف عامة وبالتأكيد أغلب املسئولني يفضلون خطط بأهداف عامة وهذه هي 
مأساة التخطيط األولى في العالم العربي، وإذا كان أغلب السياسيني يحبون الكالم 
العام واإلنشائي واحلماسي فإن العملية التخطيطية تصبح كالم فارغ إذا كنا سنتعب 
لنتكلم عن أهداف عامة وهذا يفسر تشابه كثير من اخلطط االستراتيجية في جوهرها 
لنفس املؤسسة، والهدف األول للعملية التخطيطية هو الوصول ألهداف محددة مثل 
حتقيق أرباح بقيمة ثالثة ماليني دينار خالل سنتني؛ فالهدف محدد بقيمة ونوع وزمن 
وإال فهو هدف عام وحتديد الهدف سيؤدي إلى حتديد الوسائل وخطة العمل ومن 
املسئولني وامليزانيات املطلوبة واملوارد البشرية التي نحتاجها والبرامج التدريبية ذات 

العالقة وغير ذلك ، فاألهداف احملددة هي جوهر العملية التخطيطية .

:strategy 7- الوسيلة

زيادة  في  أسلوبنا  فمثاًل  الهدف؛  في حتقيق  أساليبنا  هي  الوسائل  أو  والوسيلة 
درجات  إعطاؤنا  احلكومة  من  الطلب  هو  احلكومية  املؤسسة  في  الوطنية  العمالة 
مالية لتعيني مواطنني وتأتي خطة العمل لتحدد من سيقوم بطلب الوظائف اجلديدة 
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،وماذا يتطلب إجناز هذا العمل من جهد ووقت ؟ وعموماً نحتاج بذل جهود كبيرة 
الصحيحة  األداء  ومؤشرات  الصحيحة،  واألهداف  الصحيحة  الوسائل  اختيار  في 
وخطط العمل الصحيحة فكثير ما حتدث أخطاء في كتابة املؤشرات أو الوسائل؛ أي 
ال تكون مرتبطة بالهدف وهذا أمر يخطئ فيه املتخصصو ن بالتخطيط فما بالك 
بغيرهم ويتم استخدام مصطلح السياسة ويقصد بها مبادئ ولوائح ونظم املؤسسة، 
فالسياسة تقلل من عدد الوسائل التي توصل للهدف فمثاًل سياسة املؤسسة البحثية 
عدم بيع خدماتها اإلدارية وبالتالي هذه السياسة تقلل من وسائل زيادة اإليرادات من 

هذا الباب.

8- خطة العمل )اخلطة التنفيذية(:

التي سيتم تنفيذها للوصول لكل هدف أي ستحدد املسئولني عن  وهي األعمال 
إدارية  والتوقيت وهذه عمليات  املطلوبة  وامليزانيات  البشرية  واملوارد  الهدف  تنفيذ 
واقعية  أكثر  احلديث  سيكون  فهنا  اخلطة  إعداد  عملية  في  لها  التطرق  من  البد 
وستكتب خطط أداء للمسئولني، واإلدارات وسيظهر تصادم بعض األهداف وسيتم 
مراجعة األهداف، املوضوعية حجماً ونوعاً أو صحة الوسائل التي سيتم استخدامها 
في  والتشغيلية  االستراتيجية  اخلطط  وعموماً  الرئيسية،  العمل  مجاالت  حتى  أو 
الدول املتقدمة غالباً ما تكون محددة في أهدافها ووسائل حتقيقها وخطط التنفيذ 
ألنها قائمة على أعمدة من اخلبرة واملعلومات واإلدارة الفعالة في حني أن الكالم 

اإلنشائي هو السائد في خططنا.
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العمل الجماعي في التخطيط
لو قيل لي اختصر التخطيط في كلمتني لقلت: »العمل اجلماعي«؛ فالتخطيط هو 
إلى  يؤدي  جماعي  عمل  وهو  ونقاشها،  وحتليلها  املعلومات  جتميع  في  جماعي  عمل 
جتميع العقول وجعلها تعمل مع بعضها البعض، وهو الشورى احلقيقية والصراحة واتفاق 
األغلبية على األهداف واألساليب، واالهتمام مبصلحة اجلماعة واألفراد وحتديد ما 
يجب أن يعمله الشعب أو املؤسسة أو األسرة خالل سنة أو خمس سنوات أو أكثر، وعلينا 
أن نضع في خطوات إعداد اخلطط كمية هائلة من العمل اجلماعي حتى نقترب أكثر 

من التخطيط الصحيح وتعالوا لنتطرق للعمل اجلماعي من خالل ما يلي :

1- مشروعك اخلاص:

إذا كان عندك مشروع خاص أياً كان نوعه فالبد أن تفكر بالعمل اجلماعي منذ البداية 
في التخطيط له وتنفيذه؛ فكلما اشتركت عقول معك في جتميع املعلومات ومناقشتها 
كلما كان تخطيطك أفضل، وذلك ألن في كثير من املشاريع جوانب ليس لديك علم أو 
خبرة بها وقيل: »بالعمل اجلماعي يحقق الفرد إجنازات أكثر« فإذن سيحقق كل فرد منا 
إجنازات أكثر إذا عمل مع اآلخرين وهذا ينطبق على عمل الفرد في مشروعه اخلاص 

وأيضاً عمله في وظيفته في القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص.

2- إدارة العمل اجلماعي:

ليس كل عمل جماعي صحيح فقد تتم مشاورة مئات األفراد، وعمل اجتماعات 
ومقابالت ومناقشات كثيرة، وتُشكل فرق عمل وجلان تخطيطية، ولكن ال جند في 
اخلطة النهائية إال اقتناعات املسئول األول وأحياناً معه أفراد آخرين أو بعض األطراف، 
وهذا عمل جماعي وهمي وهذا ما نشاهده في كثير من اخلطط على مستوى الدول 
حيث أن أغلبها صناعة حكومية مع بعض األطراف وهناك إبعاد ألطراف رئيسية في 
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الشعب ومع األهمية القصوى للمشاركة اجلماعية في املعلومات واآلراء؛ ولكن اخلطة 
ال تعني جتميع عشوائي وليس »ما يطلبه املوظفون« فالبد أوالً من إعطاء املوظفني 
كثير من الدراسات واملعلومات والشرح والتفصيل، ثم بعد ذلك االستماع إلى آرائهم، 
ومقترحاتهم وأن يكون عمل جلان التخطيط وما فيها من أعضاء متميزين مناقشة 
كل ذلك مع املوظفني وقبول اآلراء الصحيحة ورفض اآلراء اخلاطئة وإقناع أصحابها 

بخطئها من خالل األدلة .

3- صعوبة العمل اجلماعي:

أو عمل بسيط؛ فاختالف فردين يجعل  نزهة  ليس  العمل اجلماعي  أن  بالتأكيد 
واخلطة  اآلالف،  أو  املئات  فيها  فكيف مبؤسسة  معاً  يسيرا  أن  عليهم  الصعب  من 
اقتناعات مختلفة، ومصالح متعارضة، وخبرات مختلفة؛ فمن  هي محاولة لتجميع 
الطبيعي أن يكون األمر صعباً خاصة وأن التخطيط سينقلنا من عالم الطموحات 
واخليال للواقعية وسيقلل كثير من أهدافنا بل قد يحطمها؛ ألن هناك ازدحام في 
أهدافه فليس  ربع  والعمالء وغيرهم فاحملظوظ من حتقق اخلطة  األفراد  أهداف 
وحده في الساحة ، والشاطر هو من يقنع اآلخرين ببعض أهدافه حتى ينجح في 
وضعها باخلطة وهذا يتطلب إعطاء وقت كبير للمناقشات ساعات وأيام بل شهور في 
بعض األحيان، ويتطلب عمل دراسات جديدة؛ فلنعطي العمل اجلماعي ما يستحقه 
من وقت ولهذا علينا أن نأخذ وقت طويل في إعداد اخلطط قد يكون سنتني للخطة 

اخلمسية وخمسة شهور للخطة التشغيلية.

4- جلان التخطيط:

جلان التخطيط الرئيسية والفرعية وفرق العمل نوع من العمل اجلماعي، ومن أهم 
قبل  آرائهم  إلى  واالستماع  املؤسسة  العاملني في  التخطيط مشاورة  واجبات جلان 
مناقشة املواضيع املطروحة في اللجان، ولهذا يجب أن تعكس هذه اللجان بصورة 
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صحيحة التمثيل احلقيقي للموظفني في املؤسسة والقوى الرئيسية املؤثرة، وأن يكون 
أعضاؤها من املخلصني ومن ذوي الكفاءة العالية، وممن عندهم شعبية أو قوة علمية، 
كما أن تنوع التخصصات في اللجان أمر مهم حتى ال يسيطر لون واحد أو لونني 
على اخلطة، ومن الضروري إيجاد تفاوت في العمر واخلبرة بني أعضاء اللجان؛ فمن 
اخلطأ أن يكونوا كلهم أو أغلبيتهم من الكبار في السن ألن هذا سيبعد التخطيط عن 
الشباب وحماسهم ورغبتهم في إحداث تغييرات جذرية وأهداف طموحة، ومطلوب 
أو مستحيلة  كانت غريبة  لو  مقترحات جادة حتى  أي  بجدية  تأخذ  أن  اللجان  من 
أو متطرفة أو مرة؛ فقد يكون فيها فائدة كبيرة للمؤسسة فلنحسن االستماع وفي 
النهاية سنصل إلى االعتدال والواقعية والنجاح، وأقترح أن ال يقل عدد أعضاء جلنة 
التخطيط الرئيسية عن عشرين عضواً وأن ال يقل أعضاء اللجان الفرعية عن عشرة 

حتى نضمن احليادية والتنوع والتمثيل ألغلب األطراف املؤثرة في املؤسسة.

5- املتخصصون أواًل:

من  أن  معناه  بل  األغلبية،  حتدده  العلم  أن  معناه  ليس  اجلماعي  العمل  ضرورة 
أساسيات العمل اجلماعي االستفادة من كل متخصص في مجال تخصصه وطلب 
العلم من أهله ال من غيرهم، وكم وجدنا أحاديث في اإلدارة أو التدريب أو السياسة 
أو عملية ؟ ويقال  أو غير ذلك وأصحابها ليسوا أصحاب خبرة نظرية  أو األعالم 
في لسان العرب: » املعتبر في كل فن قول أهله« فمن أهم مهمات العمل اجلماعي 
تركيز اجلهود على زيادة العلم وأهله في العملية التخطيطية، وال نريد عمل جماعات 
من أفراد غير متخصصني في اإلدارة ومع هذا يشخصون الواقع اإلداري للمؤسسة، 
ويضعون اخلطط لتطويره، فهذه خطط لتدميره فمن ال يعرف السراب سيظنه ماء.

6- اخلطة والطموح:

علينا في البداية أن نسعى خلطة طموحة من خالل تقدمي مقترحات طموحة في 
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هذا املجال أو ذاك وإذا اتضح أنه ليس لها قبول من أغلب القوى املؤثرة فلن تنجح، 
وعلينا أن نتواضع أكثر في أهدافنا ولكن هناك، حد أدنى علينا أال نتجاوزه؛  فاخلطة 
الطموحة إن لم تكن مقبولة ال ميكن تنفيذها وخطة متوسطة األهداف ولكنها مقبولة 
وسيتم تنفيذها أفضل من خطة تبيع األحالم ولن تستطيع حتقيقها؛ وعموماً اإلصالح 

تدريجي وواقعي ومرتبط بنوعية املوظفني والشعب .

7- نوع املؤسسة:

تختلف املؤسسات في طبيعتها فبعضها شركات صناعية وأخرى زراعية، وهناك 
إلى عمل جماعي  بحاجة  مؤسسة  كل  أن  يعني  وهذا  ومؤسسات حكومية،  وزارات 
السينمائية  األفالم  وشركات  األبحاث  فمعاهد  أفراده،  ونوعية  حجمه  في  مختلف 
حتتاج  أعمال  وهناك  ومغامرات،  وطموح  إبداع  فيه  جماعي  وعمل  خطط  حتتاج 
جلان تسويقية قوية تشارك في التخطيط. وباختصار العمل اجلماعي مهم ولكن من 

الضروري أن يناسب احتياجات كل مؤسسة .

8- ثمار سريعة:

املؤسسة  تطوير  في  كبير  جناح  هو  صحيحة  بصورة  اجلماعي  العمل  إجناز 
العاملني سيساهم  وأقصد بذلك أن تبادل املعلومات ومناقشة املواضيع من أغلبية 
في معرفتهم بأمور كثيرة، وفي معرفة املقترحات املطروحة، وفي معرفة الصعوبات 
باملدراء وباملوظفني  املدراء  البعض، وسيلتقي  واإلمكانيات وسيتعرفون على بعضهم 
واالقتناعات  املفاهيم  من  كثير  وتطوير  إصالح  وسيتم   ، وبالعمالء  العليا  وباإلدارة 
واألهداف، وسنكتشف مواهب في بعض العاملني، وسنكتشف أشياء أخرى وهذا من 

شأنه حتقيق جناحات كثيرة تساهم في حتسني األداء وحل مشاكل وغير ذلك.
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9- احلماس للخطة:
كثير من املسئولني واملوظفني ذو تفاعل ضعيف مع عملية إعداد اخلطة ومع تنفيذها، 
ولهذا البد من بذل اجلهود جلعل كثير منهم يتحمسون وذلك من خالل املشاركة في 
إعدادها بوسائل مختلفة وتعريفهم مبا يحدث في عملية اإلعداد، واالستماع آلرائهم، 
ومعاجلة أصحاب املعنويات املنخفضة بكافة الوسائل، ومن اخلطأ التعامل مع إعداد 
اخلطة كأنه عمل نريد أن ننجزه بأسرع ما ميكن وفي زمن محدد؛ بل لنتأخر في 
اإلجناز ولنقدم شيء جيد وليتأكد املسئول األول أنه ليس قادر على فرض اخلطة ؛ 
فالتعامل مع البشر صعب ويحتاج أساليب ناجحة خاصة أن القرار األول واألخير في 
اإلصالح والتقدم هو بيد املوظفني والشعوب و80% من أوراق اإلصالح والتقدم بيد 

الشعوب و20% بيد احلكومات واإلدارة العليا .

10- مسئولية اجلميع:
جتد في بعض كتب التخطيط من يقول أن اخلطة تبدأ من أعلى إلى أسفل؛ أي 
التخطيط مسئولية اإلدارة العليا والتنفيذ مسئولية املوظفني وجتد من يقول أن اخلطة 
يتم إعدادها من قبل املوظفني واإلدارة الوسطى ثم يتم اعتمادها من اإلدارة العليا، 
ودميقراطية  بحرية  اجلميع  به  يشارك  جماعي  عمل  اخلطة  وتنفيذ  إعداد  وأقول 
وشورى، ويتم قبول اآلراء واملقترحات من اجلميع والتعامل معها بجدية وهي حوارات 
أو كالهما  والتنفيذ  اإلعداد  وأفقية، وفشل اخلطة في  رأسية  ومقابالت ومشاركة 
ليس مسئولية اإلدارة العليا وإدارة السياسات والتخطيط فقط بل مسئولية اجلميع 
كان اخلطأ في خطوات  والفشل أجزاء فإن  النجاح  التفصيل؛ فإن  ناحية  وأما من 
إعداد اخلطة؛ فاملسئولية تقع على إدارة السياسات والتخطيط وإن كان اخلطأ في 
اجلوانب الفنية، فاخلطأ يقع على اإلدارات التنفيذية، أما املسئولية األولى لإلدارة 
العليا فهي تتعلق بتحقيق املشاركة اجلماعية، وتوفير املعلومات؛ فلنحاسب كل طرف 

على مسئولياته هذا إذا أعطى الصالحيات لتنفيذها .



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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أعمدة الخطة األربعة
األهداف  التخطيط كموضوع عام؛ فهذا يشتت  التكلم عن  الشائعة  األخطاء  من 
واألولويات ومجاالت العمل وغير ذلك، واألفضل أن جنعل للخطة أربعة أعمدة تقوم 

عليها وهذه األعمدة هي :

1- املعرفة بالتخطيط:

مادمنا نتكلم عن »خطة« فعلينا معرفة علم التخطيط أي من يعد اخلطة؟ وما هي 
أهمية العمل اجلماعي في التخطيط؟ وما دور جلان التخطيط وغير ذلك؟ وقال لي 
أحد الزمالء »إن التخطيط أداة« ويقصد أن أي متخصص في أي مجال بإمكانه أن 
له:         وقلت  كتاب،  أو  أو محاضرة  دورة  التخطيط من خالل  تعرف على  إذا  يخطط 
» أن التخطيط ليس سكيناً أو جهاز يسهل معرفة تشغيله بل هو علم وتخصص قائم 
وهذا  التخطيطية«  العملية  إدارة  من  يتمكن  فيه حتى  يتخصص  ملن  وبحاجة  بذاته 
يعني أن اخلطة بحاجة إلى متخصصني في التخطيط، وأن يكون لهم خبرة عملية 
في مجال التخطيط، وأحذر من االعتماد على »اخلبرة العملية الوهمية«؛ أي يعتبر 
البعض أن عنده خبرة في التخطيط ألنه مسئول أو شارك في إعداد عدة خطط 
تشغيلية وإستراتيجية فهذا قد يكون أعد خطط ضعيفة أو فاشلة ولم يعمل خطط 
على أسس علمية صحيحة، وكل مؤسسة بحاجة إلى دليل تشغيلي )قواعد وسياسات 
ومتابعتها  وتنفيذها  التشغيلية  اخلطط  إعداد  كيفية  ومسئوليات( حتدد  وإجراءات 

وتقييمها وتعديلها .

2- املعرفة باإلدارة:

وتعني  والنظم  اللوائح  أي  التشغيلية؛  األدلة  تعني  ألنها؛  جداً  هام  علم  اإلدارة 
التدريب  وتعني  والسلبية،  اإليجابية  واحلوافز  واملعنويات  والصالحيات  االتصاالت 
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املوظفني  وشئون  العامة  والعالقات  التسويق  وتعني  والتقارير،  االجتماعات  وإدارة 
املؤسسة  حترك  التي  »املاكينة«  هي  فاإلدارة  املعلومات،  وأنظمة  اإلداري  والتطوير 
النفقات  في  واالقتصاد  والسرعة  والتوعية  اجلماعي  العمل  عن  مسئولة  واإلدارة 
وتطوير املوارد البشرية، وتهتم بثقافة املؤسسة وكيفية تطويرها، وفي تسهيل األمور 
وفي تقييم األداء. وهذا وغيره يعني أننا محتاجني في إعداد اخلطة إلى متخصصني 
في علم اإلدارة وأن يكونوا ذوي خبرة إدارية كبيرة باملؤسسة والغريب أننا ال جند دور 
هام لإلداريني في اخلطط بل قد ال جند في اخلطة على مستوى الدولة اهتمام كبير 
بهذا املوضوع بل كثيراً ما تطغى اجلوانب االقتصادية في حني أن خطة الدولة بحاجة 

إلى تنمية إدارية وتنمية اقتصادية وتنمية تعليمية وتنمية علمية .... الخ .

3- السياسات العامة:

إذا تكلمنا عن البحث العلمي؛ فاملقصود بالسياسات العامة: نظام العلم والتقنية 
لتحديد  الصحيحة  واآللية  بالتنمية  وارتباطها  األبحاث  كفاءة  حيث  من  الدولة  في 
الخ  وأين فشلت؟...  األبحاث؟  وأين جنحت  ومجاالت  كمشاريع  البحثية؛  األولويات 
كان  وإذا  املياه،  أو  الطاقة  أو  بالبترول  الباحثون  يعرفه  وال  بذاته  قائم  علم  فهذا 
ومزاياه  وخسائره  وأرباحه  الزراعي  القطاع  حجم  فاملقصود  ؛  الزراعة  عن  الكالم 
ومشاكل املزارع وأهمية القطاع الزراعي مقارنة بغيره، وخطط الدولة لهذا القطاع 
األمور  وهذه  املؤثرة،  والقوانني  واالتفاقيات  بذلك،  املتعلقة  واألرقام  واإلحصائيات 
الفنية وإذا كنا نخطط ملستشفى  الزراعة في اجلوانب  ال يعرفها املتخصصون في 
وتكلفتها  عنها  وإحصائيات  املنتشرة  األمراض  معرفة  فاملطلوب  أو خاص،  حكومي 
الرياضة؟ وغير ذلك وهذه  وأسبابها وعادات املجتمع وماذا يأكل؟ ودرجة ممارسة 
األمور ال يعرفها األطباء وليسوا هم أصحاب التخصص فيها ، فاملعرفة بالبيئة العامة 
ملجال العمل مهمة جداً جدا وكثير ما يتم جتاهلها أو يفتى فيها الباحثون أو املزارعون 



التخطيط الوهمي46

أو األطباء فليتم حترير هذا املجاالت وإعطائها للمتخصصني فيها إذا كنا نريد أن 
ننجح في التخطيط، ولسلطنة عمان جتربة ناجحة في حتقيق انتصار ساحق بفضل 
الله على مرض املالريا حيث كانت اإلصابات بهذا املرض ثالثمائة ألف سنوياً في 
سنة 1990 وانخفضت خالل سبع سنوات إلى حوالي 1500 ، وذلك ألن اخلطة لم 
تكن اكتشاف دواء جديد بل محاربة البعوض والسعي للقضاء عليه بردم أماكن املياه 
الراكدة، وغير ذلك وكم وكم من أمراض عالجها ليس طبياً وحتتاج إلى متخصصني 

آخرين وخطط مختلفة .

4- املعرفة بالتخصص الفني:

ال شك أن من املهم املعرفة بالتخصص الفني للنجاح في التخطيط فنحن نحتاج 
في البحث العلمي إلى متخصصني في البترول والطاقة واملياه والبيئة والغذاء... الخ 
ونحتاج في وزارة الصحة إلى متخصصني في القلب وأمراض احلساسية والعظام 
والفواكه  القمح  زراعة  املتخصصني في  للزراعة  التخطيط  ونحتاج في  ذلك،  وغير 
واخلضروات واحملميات والري... الخ، واملالحظ أن املتخصصني في اجلوانب الفنية 
هم العادة املسيطرون على التخطيط واخلطة فتظهر بصماتهم واضحة عليها ألنه ؛ 
في العادة يكون وزير الصحة طبيب ووكيل الوزارة طبيب وهكذا مما يجعل اجلوانب 
الفنية هي املسيطرة مع أن أهميتها ال تزيد عن 25% ، وهذا يوضح لنا سبب فشل 
كثير من اخلطط وانفصالها عن الواقع وسخرية الكثيرين من التخطيط واخلطط؛ 
أو جتدها  بوجودها  حتى  يشعر  وال  اإلداري  العمل  على  تؤثر  ال  فاخلطط جتدها 
ذات تركيبة تخطيطية فاشلة أي كالم إنشائي أو ال تفهم البيئة اخلارجية التي تعمل 

فيها.



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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ربيع المعلومات
حتتاج عملية التخطيط إلى كم هائل من املعلومات والدراسات واألرقام والتحاليل 
حتى نكون قادرين على معرفة نقاط قوتنا وضعفنا احلقيقية، ومعرفة الفرص احلقيقية 
من الوهمية، ومعرفة التهديدات اجلادة من السرابية، وهذه املعلومات ذات عالقة 
بالبيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة اخلارجية التي تتعامل معها أي العمالء واملنافسني 
والتطور التقني والقوانني ذات العالقة، وال ميكن أن يكون التخطيط ناجحاً في ظل 
ضعف املعلومات وقلة الدراسات وغياب كثير من األرقام وليس كل املعلومات املطلوبة 
ميكن توفيرها من خالل تقارير؛ فكثير من املعلومات واملقترحات موجودة في عقول 
العاملني في املؤسسة وخارجها وعلينا االجتهاد في احلصول عليها فليس كل ما يقال 
يكتب ولهذا البد من املقابالت الكثيرة واالجتماعات واحلوارات والتشاور واالستعانة 
قوي جداً  لنظام  فهناك حاجة  وغيرهم  من مستشارين  املؤسسة  خارج  من  بأفراد 
للمعلومات والدراسات للتخطيط بل لكل عمل إداري؛ وإذا نظرنا للواقع العربي رأينا 
فقر مدقع في املعلومات وعدد ونوعية الدراسات ومجاالتها ووجدنا أغلب املدراء ال 
يعرفون حتى مبا هو موجود من دراسات على قلتها وإذا عرفوا بعض عناوينها فإنهم 
من  فيها  ما مت  مكتبة جتمع  كثيرة حتى  أحياناً  في  تفتقد  فمؤسساتنا  يقرأوها  لم 
دراسات وما قدمت من اقتراحات؛ فاملرحلة األولى في التخطيط حتتاج على األقل 
ستة شهور إن لم يكن سنة كمرحلة أولى من إعداد خطة خمسية ولنسمي هذه املرحلة 
ربيع املعلومات ولن نتخذ قرار في هذه املرحلة ولن نحدد هدف بل سنجمع املعلومات 
بوسائل مختلفة ونتحاور حولها ونتعمق فيها وأحيانا تكون ملعلومة صغيرة أهمية كبيرة 
في إتخاذ هدف أو قرار والغريب فعاًل أننا نادراً ما نعطي هذه املرحلة حقها بل جتدنا 
نقفز عنها أو نتجاهلها ونعتبر ما عندنا كمسئولني وأفراد من العلم يكفي خاصة مع 
انتشار وباء »كل راضي بعقله« وكثيرون يعتقدون أن صورة الواقع معروفة وسهلة وما 
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علينا أن نعمله معروف وسهل فلماذا نتعب أنفسنا في جتميع املعلومات؟ وكم وكم 
وكم من اجتماعات حدثت ولم يتم مناقشة املواضيع فيها بصورة صحيحة لعدم توفر 
املعلومات الكثيرة والصحيحة. فاجتماعات جلان التخطيط جتدها تنتهي في ساعة 
أو ساعتني مع أن املوضوع بحاجة إلى دراسات وأرقام وحوارات لساعات بل أيام وال 
نريد اجتماعات مليئة باجلدل واآلراء السطحية واخلبرات احملدودة كما هي العادة 
بل نريد اجتماعات مليئة باخلبرات والتجارب والدراسات العميقة وقال لنا محاضر 
واإلحصائيات«  كبيرة  وكذبة  كذبة صغيرة  »هناك  سنني  عشر  من  أكثر  قبل  عربي 
ويقصد أن بعض اإلحصائيات كذبتها أكبر من غيرها وأقول من الضروري التعامل 
مع األرقام واإلحصائيات بوعي فبعض اإلحصائيات تعطي مؤشرات خاطئة فمثاًل 
كثير من املوظفني املستقيلني ال يكتبون أسباب استقالتهم بصورة صريحة وواضحة 
الصورة  يعطى  ال  ولكنه  وكالمهم صحيح،  أفضل  وظيفة  وجدنا  بكتابة  يكتفون  بل 
الكاملة ولهذا تكون إحصائيات دائرة شؤون املوظفني ليست صحيحة، كما أن زيادة 
اإليرادات ال تعني بالضرورة جناح ألن املصروفات قد تكون زادت بصورة كبيرة كما 
أن نقاط الضعف عادة ال يتم كتابتها بصورة صحيحة، وواضحة وقد ال يُتكلم عنها في 
املقابالت واالجتماعات بالصورة املطلوبة وهذا يعني أن علينا التعامل مع املعلومات 
بحذر وبتعمق ويقال أحياناً أن »عملية إعداد اخلطة« أهم من اخلطة في كثير من 
الدول النامية وهذا صحيح لدرجة كبيرة ألن أغلب اخلطط التي يتم إعدادها ضعيفة 
أوالً تنفذ في حني أن عملية جتميع املعلومات واحلوار حولها والتفكير فيها وتبادل 
للمؤسسة  العلمي  الرصيد  في  ونوعية  كمية  قفزة  إلى  تؤدي  واملقترحات  األفكار 
واملسئولني واألفراد فيزيد رصيدنا عن أوضاع املؤسسة وعن احتياجات العمالء وعن 
اللوائح واإلجراءات مما يجعل املخلصني يتحركون فوراً إلصالح ما ميكن إصالحه 
وتطوير ما ميكن تطويره دون انتظار إجناز وثيقة اخلطة كما أن اخلطة ال تتعامل مع 
كل األمور في املؤسسة؛ وال كل األولويات بل في أحسن األحوال مع خمسني في املئة 
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وهذا يعني أن قدرة اإلدارات على وضع أهداف صحيحة خاصة بها من خارج اخلطة 
ستزداد ؛ فهذه خطة ثانية إن صح التعبير .

بعد االنتهاء من »ربيع املعلومات« علينا أن نهتم بهذه املواضيع :

1- عمل حتليل استراتيجي رباعي) SOWT( يبني نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات للمؤسسة ولكل إدارة فيها وهذا يجعلنا نرى أهم نقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات ولنأخذ أهم خمس نقاط قوة وأهم خمس نقاط ضعف وأهم 
أي عشرين مجال  أولوية  منها عشرين  لنكون  تهديدات  وأهم خمس  خمسة فرص 

عمل رئيسي .

2- اخلطوة الثانية هي جتميع املعلومات املفصلة عن هذه املجاالت الرئيسية مبا 
يتوفر لنا من دراسات ومقترحات وإجنازات وإخفاقات وموارد ولوائح، وهذه املعلومات 
ستسهل علينا وضع عدة خطط )بدائل، سيناريوهات( أي وضع األهداف والوسائل 

وامليزانيات وخطط العمل .



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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التحليل اإلستراتيجي الرباعي
نقوم بالتحليل اإلستراتيجي الرباعي )التشخيص( لتحقيق هدفني األول: التعرف 
وأهم  اقتناصها،  ميكن  التي  الفرص  وأهم  الرئيسية،  والضعف  القوة  نقاط  على 
التهديدات املتوقعة؛ فالهدف هنا هو التعرف على األولويات )مجاالت العمل الرئيسية( 
لتتركز عليها اجلهود. فبعض األمور التي تبدو لهذا الطرف أو ذاك أولوية هي ليست 
مهمة، ولهذا علينا أن نسأل ملاذا يعتبر هذا املوضوع أولوية؟ ومن املستفيد؟ وماذا 
سيحدث لو جتاهلناه؟ وهل هو أهم من املوضوع اآلخر؟ وهذا يعني أن هناك عمل 
كثير وعميق لتحديد األولويات وليس هو فقط جتميع آراء؛ وبعد حتديد أهم عشر 
أو عشرين أولوية ألننا ال نستطيع تغطية كل األولويات؛ أي معاجلة كل عوامل ضعفنا 
أو اقتناص كل الفرص الهامة أو غير ذلك؛ فإن اجلهود ستنتقل إلى ثانياً وهو جتميع 
التي مت اختيارها حتى نتمكن من وضع  معلومات تفصيلية ودقيقة حول األولويات 
األهداف والوسائل وخطط العمل في مرحلة السيناريوهات؛ أما األولويات األخرى 
فسيتم تركها ليتم تنفيذ بعضها من قبل الدوائر التنفيذية في خططها التشغيلية ؛ 
أي سيكون عندنا في اخلطط التشغيلية لهذه الدوائر األولويات املعتمدة في اخلطة 
وتعالوا نسلط  لها اخلطة اإلستراتيجية،  تتطرق  لم  وأولويات أخرى  اإلستراتيجية، 

األضواء على التحليل اإلستراتيجي الرباعي من خالل هذه النقاط :

1- صعوبة قراءة الواقع:

لنفترض أن مجموعة من البشر وصلت من املريخ إلى األرض، وقيل ملئة فرد منا 
سيعطوننا  املئة  هؤالء  أن  وبالتأكيد  العالم.  دول  بني  من  وطن  أفضل  لهم  اختاروا 
إجابات مختلفة وهذا االختالف دليل أن هناك إجابة صحيحة واحدة والباقي خاطئة 
بدرجة أو أخرى وهذا يعني أن الكثيرين سيخطئون في قراءة الواقع مع أن هذه الدول 
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موجودة ونراها رأي العني ولكن حجم املعلومات عنها يختلف من فرد إلى فرد، وبعض 
األفراد ال يعرفون حتى أسماء بعض الدول أو احلد األدنى من املعلومات األساسية 
؛ كما أن معايير األفضلية ستختلف نوعاً وحجماً بني فرد وآخر؛ فهناك من يعطي 
الوزن األهم للقوة وآخرين للعدل أو الغنى أو األمن أو الترابط االجتماعي أو الرقي 
العقائدي أوغير ذلك، ومثل هذا يقال عن قراءة واقع املؤسسة والدولة فما يعتبره 
فرد نقطة قوة مهمة يعتبرها فرد آخر نقطة قوة ثانوية وما يراه البعض فرص هامة 
يراها البعض اآلخر فرص خاسرة ، وما يعتبره البعض تهديد كبير يراه آخرون تهديد 
وهمي، وحتى نقرأ الواقع بدرجة أقرب للصواب وحتى تزيد مساحة االتفاق في جلان 
التخطيط وبني كل العاملني فالبد من أن تكون البداية بإعطاء كم هائل من املعلومات 
»الصحيحة«، ثم عمل نقاشات واستنتاجات وحتاليل كثيرة تصل حتى إلى معرفة كيف 
نفكر؟ وما هي املعايير التي نقيس بها األمور؟ ثم بعد ذلك نتحدث عن نقاط القوة 

والضعف والفرص والتهديدات .

2- التغيير إجباري:

األهداف  بنفس  االستمرار  نستطيع  وال  للحاضر  امتداد  هو  املستقبل  يكون  لن 
وحتى  ذلك،  وغير  واقتصادياً  وسياسياً  تقنياً  يتغير  فالعالم  العمل؛  أساليب  ونفس 
مبادئ ومعنويات الناس تتغير والبد من إبعاد التخطيط عن »احملافظني« واجلمود 
املهني خاصة في الدول النامية، والبد من وضع أهداف طموحة ولكن واقعية كما أن 
من اخلطأ االعتقاد أن أسلوب العمل احلالي هو األفضل حتى لو كان ناجحاً بدرجة 
ال بأس بها، فهناك إمكانية كبيرة للتطوير واإلبداع والذكاء بدليل أن هناك مؤسسات 

أكثر جناحاً من مؤسساتنا سواء في الوطن العربي أو العالم.

3- التنبؤ واستشراف املستقبل:

الوقت احلالي  الداخلية واخلارجية في  البيئة  التشغيلي يحلل  إذا كان التخطيط 
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الداخلية  البيئة  يتطلب حتليل  اإلستراتيجي  التخطيط  فإن  القريب؛  املستقبل  وفي 
أكثر من عشر سنوات؛  والبعيد  املتوسط )خمس سنوات(  املستقبل  واخلارجية في 
التي  الفرص  هي  ما  ندرك  يجعلنا  صحيحة  بصورة  املستقبل  واستشراف  فالتنبؤ 
نقتنص  حتى  نعمل  أن  علينا  وماذا  سنوات؟  عشر  أو  خمس  بعد  متوفرة  ستكون 
ستؤثر  التي  ضعفنا  نقاط  هي  وما  املتوقعة؟  التهديدات  هي  ما  وكذلك  أفضلها؟ 
علينا في املستقبل؟ وماذا سيكون عندنا من نقاط قوة؟ وكيف نستفيد منها؟ وعلينا 
أو  أو صناعي  زراعي  كان  به سواء  نعمل  الذي  القطاع  واقع  عام  بشكل  نعرف  أن 
سياحي أو تعليمي أو غير ذلك، وما الذي سيحدث فيه من تغيرات تقنية وقانونية 
ألنها  كبيرة  أهمية  تأخذ  املستقبلية  فالدراسات  ذلك،  وغير  واقتصادية  وسياسية 

تزودنا مبعلومات عن املستقبل.

4- العمالء:

قيل »املقبرة ستكون من نصيب املؤسسات التي فشلت في معرفة أسواقها« وللعمالء 
الرباعي( فدورنا  الواقع )التحليل االستراتيجي  دور كبير جداً في عملية تشخيص 
هو خدمة العمالء، واقتناص الفرص التي تفيدهم، وبالتالي نحتاج معلومات كثيرة 
عن العمالء والقطاع الذي يعملون فيه، وخطط الدولة لهذا القطاع وخطط العمالء 
أنفسهم، وهذا يتطلب جهود كثيفة وعالقات قوية مع العمالء، فوجود املؤسسة مرتبط 
بوجود العمالء، ومشكلة كثير من املؤسسات والوزارات احلكومية أن وجودها ليس 
خدمة  ال  واملؤسسة  الوزارة  خلدمة  موجودة  اخلطة  فكأن  بالعمالء؛  فعلياً  مرتبط 
العمالء وهذا وضع يجب أن يتغير حتى لو كانت رواتب املؤسسة تأتي من احلكومة 

وال يهمها العمالء بأي واٍد هلكوا .

5- املنافسون:

جزء من التحليل اإلستراتيجي الرباعي هو معرفة أهداف وخطط املنافسني فإذا 



55 التخطيط الوهمي

كان املنافسون قريبني من عمل اختراع كبير فعلى املؤسسة أن تتعامل بجدية مع هذا 
لن  املنافسني  أن  وبالتأكيد  املنافسني!  كثير من  التقني  التطور  أخرج  التهديد، فكم 
يكشفوا لنا أوراقهم، وليس من مبادئنا اإلسالمية التجسس، ولكن معرفتنا باملنافسني 
مطلوبة وقد جند نقاط تعاون كثيرة فليس بالضرورة أن تكون العالقة مع املنافسني 
هي عالقة صراع فلكل شركة ناجحة نقاط قوة وسيحقق التعاون مصلحة اجلميع في 

كثير من األحيان .

6- املعاهد العلمية أواًل:

الدولة بدون وجود معاهد  رباعي على مستوى  ال ميكن عمل حتليل إستراتيجي 
علمية، وكبيرة ومتخصصة ومستقلة وقوية لديها كثير جداً من الدراسات واملعلومات 
ومثل  علمية  معاهد  بال  دراسات  وال  دراسات  بال  الواقع احمللي، فال تخطيط  عن 
املعلومات والدراسات  للمؤسسات فالبد من كم هائل من  التخطيط  هذا يقال عن 
حتى تكون النقاشات واالجتماعات متميزة، وحتى يكون التفكير والتعمق على أسس 
ما تكون  كثيراً  آراء من متخصصني وال غير متخصصني فاآلراء  نريد  صحيحة ال 
سطحية ومتناقضة ونحتاج الدراسات أيضاً لوضع األهداف والوسائل وخطط العمل؛ 
فاألطباء ال يستطيعون تشخيص حالة املريض وحتديد العالج بال حتاليل من صور 
أشعة وحتاليل كيماوية وغيرها وكذلك التخطيط، وإال فقد ضيعنا الطريق من بدايته 

وتذكروا دائماً أن اآلراء السطحية كارثة .

7- النظرة اجلزئية: 

احذر من النظرة اجلزئية للواقع وخاصة للمسئولني في اإلدارة العليا والقوى املؤثرة 
الرئيسية؛ فالكثيرون يرون الواقع من خالل تخصصهم العلمي وجتاربهم الشخصية ال 
من خالل الدراسات واملعلومات الكثيرة، واألغلبية الساحقة من املسئولني واملوظفني 
يعيشون في جزء من الواقع ويرون أغلب أجزائه من على بعد فال ميكن أن تعرف 
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التنفيذية  اإلدارات  واقع  قراءة  في  العليا  اإلدارة  تنجح  ولن  بها،  تعمل  لم  إن  دائرة 
من  وكم   ، العليا  اإلدارة  واقع  معرفة  في  املوظفون  ينجح  ولن  الصحيحة  بالصورة 
مسئولني أحاطوا أنفسهم مبنافقني أو ضعفاء ال ينقلون لهم الصورة الصحيحة! وكم 
من بني آدم يقرأون واقع العقائد واملبادئ بصورة خاطئة مع أن الكتب متوفرة! وإذا 
أخطأنا في التشخيص )التحليل االستراتيجي الرباعي( سنخطئ في وضع األهداف 
وغير ذلك، ولنتذكر أن معرفة املشكلة نصف احلل بل أكثر من ذلك؛ فمعرفة الداء 
جتعل حتديد الدواء سهل أما اخلطأ في تشخيص املرض فلن يجعل اجلسم يتعافى 
حتى لو جربنا أدوية كثيرة وعملنا عمليات جراحية كبيرة، وبعض املؤسسات تستمر 

لعقود في عمل عمليات جراحية خاطئة تؤدي إلى حتطيمها .

8- املعنويات:

هناك مواضيع ال يتم عادة التركيز عليها لصعوبة قياسها أو حلساسيتها أو غير 
ذلك والبد من مواجهتها بصراحة؛ فالتجاهل ال يفيد في أغلب األحيان ومن املهم 
جداً أن نعطي املعنويات أهمية كبيرة في أغلب إن لم أقل كل املؤسسات والوزارات 
املعنويات  ، وضعف  يكون هناك جناح  لن  العربية؛ فبدون معنويات مرتفعة  والدول 
يؤدي إلى حتطيم القدرات وإضاعة الفرص واالستسالم للضعف، ومن أهم صفات 
بذل  من  فالبد  املوظفني  أو  الشعب  معنويات  رفع  على  القدرة  املتميزين  القياديني 
اجلهود الكبيرة لرفع املعنويات بكافة الوسائل، ونحن ال نريد الوصول إلى معنويات 

عادية فقط بل إلى احلماس والثقة الكبيرة .

9- درجة القوة التخطيطية:

التحليل  القوة في جودة  درجات ومستويات مختلفة من  واقعية هناك  ناحية  من 
؛  ككل  والوسائل وفي مستوى اخلطة  األهداف  الرباعي وفي حتديد  اإلستراتيجي 
وقوة  املعلومات،  نظم  وقوة  املؤسسة  في  املوجودة  اإلدارية  بالكفاءة  تتأثر  فاخلطة 
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العالقات الطيبة بني أفراد املؤسسة وغير ذلك؛ فهناك خطة كفاءتها 90% وهناك 
خطة كفاءتها 60% ، وهناك خطة كفاءتها 40% ، وهناك خطة كفاءتها 20% ، وليس كل 
من يقول عندنا خطة للمؤسسة ستكون خطته ذات كفاءة 90% ، بل الغالب أنها خطط 
إلى  التخطيط مثل فرد يذهب  املسئولني وغيرهم مع  تعامل  أشبه  ضعيفة وأحياناً 
قهوة فيقول واحد شاي وخطة؛ أي عندهم أن اخلطة هي الشيئ ميكن إعداده بسرعة 
فتجد وزير يقول للوكيل أريد أن تقدم لي خطة الوزارة خالل شهر أو ثالثة شهور، وكم 

دفعنا كعرب ثمناً كبيراً لالستعجال في إعداد خطة مؤسسة أو مشروع .

10- الفرص الكبيرة:

من أصعب األمور معرفة البيئة اخلارجية وخاصة الفرص الهامة فليس كل ما يلمع 
ذهب وتعالوا نبحث عن الفرص الكبيرة لنحقق منها جناحات كبيرة وذلك من خالل 

التطرق للنقاط التالية :

   أ- تقليد الناجحني: 

هناك مناذج كثيرة للناجحني على مستوى الدول واملؤسسات واألفراد، وباإلمكان 
واعياً، أي العمل مثلهم مع بعض التعديالت التي تناسب أوضاعنا  تقليدهم تقليداً 
كدول أو مؤسسات أو أفراد ؛ فإذا كانت هناك دول جنحت في صناعة السيارات فهل 
بإمكاننا تقليدها أم أن هناك معوقات كبيرة جتعل من النجاح أمر مستحيل؟ وهناك 

دول جنحت في تربية املاعز األوربي أوالنعام فلماذا ال نقلدها؟ وهكذا.

  ب- االنطالق من املزايا املتاحة:

لتلبية  استغاللها  الدول ميكن  أو  للمؤسسات  أو  متاحة لألفراد  قوة  نقاط  هناك 
احتياجات املجتمع أو العالم فإذا توفرت في دولة ما شواطئ بحرية نظيفة ومشمسة 
الطبخ  عملية  فرد  أجاد  وإذا  سياحية،  مشروعات  عمل  باإلمكان  أنه  يعني  فهذا 
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فبإمكانه عمل مطعم وهكذا، وسنكتشف فرص كلما فكرنا في كيفية استغالل نقاط 
القوة املوجودة عندنا وما أكثرها! ، فالصحاري العربية في كثير منها جمال كثير ال 

يعرفه العالم بل ال يعرفه الغالبية الساحقة من العرب .

  ج- التعرف على احتياجات املجتمع:

يواجه مجتمعنا صعوبات وقيود ومشاكل تتعلق بالغذاء والزراعة والصناعة واملياه 
ناجحة  حلول  إيجاد  على  فالقدرة  ذلك،  وغير  العلمي  والتخلف  املياه  وشح  امللوثة 
واألمهات  اآلباء  أكثر  فما  كبيرة؛  باإلمكان حتقيق جناحات  أنه  يعني  املشاكل  لهذه 
الذين يبحثون ألبنائهم عن تعليم خاص متميز ورخيص! وما أشد حاجتنا ملن يعلمنا 
التخطيط واإلدارة بأساليب بسيطة وواضحة وعميقة! وما أشد حاجة الشباب ملن 
يسهل عليهم الزواج ويحطم املعوقات املعنوية واملادية! وغير ذلك كثير، فهذه فرص 

ميكن استغاللها وحتقيق مكاسب مالية أو اجتماعية أو غير ذلك .

  د- نقاط قوة اآلخرين:

مشتركة،  مصالح  لتحقيق  منها  االستفادة  ميكن  قوة  نقاط  الدول  من  كثير  عند 
ومثل هذا يقال عن املؤسسات؛ فالتعاون مع الدول النامية كماليزيا وكوريا اجلنوبية 
والصني واملغرب وغيرها ميكن أن يحقق جناحات كبيرة في كثير من املجاالت، كما 
أن الدخول في مشاريع تطوير أبحاث املياه مع شركات عاملية متطورة أمر مهم جداً 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، وهناك فرص لعمل مشاريع زراعية وسياحية في دول 
أن نخرج رؤوسنا من دائرة الوطن وسنرى الكثير الذي  نامية، ومن الضروري جداً 

يفيد وطننا وأمتنا .

  هـ- احتماالت متوقعة:

أحد أبواب التعامل مع املستقبل هو في افتراض حدوث بعض االحتماالت، مثل 
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ماذا لو زاد سعر النفط وأصبح البرميل مئتني دوالر ؟ أو امتنعت الكثير من الدول 
التي نستورد منها املواشي عن تصديرها ؟، فالتفكير بهذه األمور واألخذ باالحتياطات 
املناسبة سيؤدي إلى حتقيق مكاسب أو درء أضرار، ألنه إذا حدث ما نتوقعه فإننا 
سنعرف بدرجة ال بأس فيها ماذا سيكون عليه الواقع؟ وما هي الفرص التي فيه؟ 

فنكون أعددنا العدة القتناصها .

و- اجلرأة في املشاريع:

ومتخصصني  السعودية  احلكومة  مع  بالتعاون  الراجحي  سليمان  األستاذ  جنح 
سعوديني في استزراع الروبيان بكميات كبيرة في منطقة الليث جنوب مدينة جدة، 
املبادرة  اكتشاف فرص كثيرة واستغاللها، ألنها أخذت  وجنحت شركات عربية في 
واملغامرة  الثقة  أو خدمية؛ فالبد من  أو زراعية  بقوة في مشاريع صناعية  ودخلت 
واجلرأة، والبد من التعاون بني عدة أطراف ، فكم لدينا متخصصني عندهم أفكار 
تستحق أن نساندها ؟! وكم لدينا أموال تبحث عن فرص؟! وما أحوج حكومتنا لثورة 
والدعم  بأن تعطي األراضي  وينتج!  أن يعمل  يريد  ملن  تفتح معها مزايا كبيرة جداً 

املباشر وغير املباشر .
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الخطط/ السيناريوهات/ البدائل
بعد أن شخصنا الواقع احلالي واملستقبلي بعمق في عملية التحليل اإلستراتيجي 
الرباعي، وعرفنا نقاط قوتنا وضعفنا والفرص والتهديدات، فتأتي اآلن املرحلة التالية 
من العملية التخطيطية وهي ما هي األهداف احملددة التي نريد أن نصل إليها خالل 
سنة أو خمس سنوات؟ وما هي وسائل حتقيقها؟ وما هي خطط العمل التنفيذية أي 
األعمال التي سنقوم بها لتحقيق هذه األهداف؟ ومن املسئوولني؟ وما هي امليزانيات 
واملوارد املطلوبة؟ إذن سنقوم بإعداد اخلطط املمكنة أي السيناريوهات أي البدائل 
وسنختار في النهاية اخلطة األفضل لنا؛ أي السيناريو األفضل؛ أي البديل األفضل 

فهذه املصطلحات تعطي نفس املعنى وسأتطرق للخطط من عدة جوانب هي :

1- التخطيط الصحيح:

ويتعمق  فيعرفه،  املؤسسة  واقع  في  يتعمق  أنه  الناجح  التخطيط  مزايا  أهم  من 
في فهم العلوم املتعلقة باإلنسان واإلدارة ومجاالت العمل وغير ذلك، ففيه كثير من 
الغوص للوصول إلى اجلذور، وفيه كثير من التفكير واحلوار واملقترحات، وهو ضد 
مت  لو  حتى  اخلاطئة  واألساليب  باملفاهيم  التقيد  وضد  لآلخرين،  األعمى  التقليد 
تطبيقها لعقود في املؤسسة ولدى بعض املؤثرين في التخطيط فهم لتجارب وثقافات 
اآلخرين؛ فالعملية التخطيطية حتشد أهم العقول واملعلومات في املؤسسة وخارجها 
التخطيطية  العملية  أخذنا  ولو  )اخلطة(،  الطريق  خريطة  رسم  في  الستثمارها 
للتعليم لوجدنا أننا بحاجة إلى أفراد متميزين يهتمون كثيراً بأن يحب الطلبة العلم 
، ويشجعون القراءة، ويرفضون احلفظ، ويعاقبون الغش، ويريدون تعليماً قائماً على 
الفهم واحلوار واألبحاث الكثيرة الصغيرة والكبيرة ، وال يريدون للطالب أن ينجحوا 
في كل املواد بل يكفي أن ينجحوا في 70% منها ؛ ألن النجاح في الكل ليس ضروري 
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للتنمية الشخصية والوطنية، ويتفاعلون بشدة مع الواقع وطموحات ومشاكل املجتمع، 
ويناقشونها بصراحة ووضوح كمشاكل الطالق والعنوسة والتعصب العرقي والديني 
والطائفي واإلنتاجية في العمل، وينظرون للتعليم كأساس للحياة ال كمركز إلعطاء 
الشهادات، فمثاًل هؤالء هم القادرون على التخطيط للمستقبل، أما الذين ال يريدون 
أن يغيروا األوضاع السيئة أو يصفقون آلراء املسئولني؛ فإن هؤالء وأمثالهم لن يقودوا 

اإلصالح والتقدم .

2- مقترحات وآراء:

يطلب من اجلميع تقدمي اآلراء واملقترحات للمستقبل والتي تستفيد من الفرص، 
وتتعامل مع التهديدات، وتستثمر نقاط القوة، وتقلل من نقاط الضعف واألفضل أن 
تكون كل أو أغلب هذه املقترحات مكتوبة بصورة محددة ومقابلة أصحابها والتعرف 
على مقترحاتهم بدقة، وكلما كانت هناك دراسات )عدة صفحات أو حتى عشرات 
الصفحات( تشرح وتوضح هذا املقترح أو ذاك الرأي فهذا أفضل ، وعلينا أن نعطي 
كثير جداً من الوقت لذلك فهذا هو التخطيط والعلم والتفكير وهذا هو وقت احلديث 
عن األهداف )املقترحات( واآلراء واحلديث عن املؤشرات والوسائل واخلطط التنفيذية 
واملسئوليات، أما أخذ األمور بدون مناقشة أو مبناقشات سطحية كالعادة فهذا ليس 
تخطيط حتى ولو سموه تخطيط وفرحوا به وهذا جترؤ على العلم )التخطيط( قال 
أحد العلماء: عندما رأى الناس يتجرأون على الفتيا في العلم » أن هؤالء يفتون في 

قضايا لو حدثت في عهد عمر جلمع لها أهل بدر« .

3- اجلداول التخطيطية:

توجد جداول تخطيطية في كتاب »تعلم التخطيط في ساعات« وهو من منشورات 
معهد الكويت لألبحاث العلمية وموجود على شبكة اإلنترنت وهذه اجلداول حتتوي 
على املعلومات األساسية، وميكن تطويرها أكثر ففيها مكان ملجاالت العمل الرئيسية، 
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 )Goals ثم مؤشرات األداء، ثم الهدف احلالي احملقق ثم األهداف العامة )التوجهات
التي نسعى لها، ثم األهداف احملددة Objectives التي نريد حتقيقها، ثم الوسائل 
ثم خطط العمل، وكتابة اخلطة بهذه الطريقة وباستخدام هذه اجلداول مع تطويرها 
يجعل التفكير فيما سنعمله يتم بصورة منطقية ومتسلسلة؛ فالبد من حتديد األهداف 
احلالية التي مت حتقيقها مثل: نسبة تشغيل العمالة أو سرعة إجناز هذه املعاملة أو 
معدل إعداد الدراسات لكل موظف. وهذا وغيره يجب أن يتم في مرحلة التحليل 
اإلستراتيجي الرباعي؛ فإن لم يتم إجنازه فيظهر بسرعة في مرحلة إعداد اخلطة 
أن تشخيصنا لألوضاع كان ضعيفاً فقبل أن أعرف إلى أين أجته؟ علّي أن أعرف 
أين أنا اآلن؟ ويؤدي وجود اجلداول إلى فرض احلديث عن الوسائل وعن خطة العمل 
اخلطط  من  كثير  في  ال جتدها  أمور  وهي  التنفيذ؟  عن  املسئول  ومن  وامليزانيات 
اإلستراتيجية بل وحتى التشغيلية فكل ما فيها أهداف عامة وأحياناً بعض األهداف 
احملددة فهي بال مسئولني عن التنفيذ، وبال حتى ميزانية أو موارد لتحقيق الهدف 

العام أو احملدد .

4- اإلعداد اجلماعي: 

عملية إعداد اخلطة )إعداد جداول تخطيطية كثيرة( حتتاج مشاورات كثيرة مع 
عن  نتكلم  فعندما  وتطويرها؛  مسودات  عدة  وكتابة  التنفيذية،  واجلهات  املسئولني 
هدف مثل: تخفيض استهالك الطاقة في الدولة بنسبة 10% في سنة 2020 سنجد؛ 
أن هذا الهدف ليس بأيدينا حتقيقه كمعهد أبحاث علمي بل هو من اختصاص وزارة 
الكهرباء، وعندما نتحدث عن املسئول عن إعداد وجبة غذاء شعبية لذيذة؛ سنجد 
أن تسعة وتسعني من الزوجات والفتيات غير مؤهالت علمياً لتنفيذها في حني أن 
كثيرين منا كانوا يظنون أن نسبة غير املؤهالت هي 90% فقط ال غير وسنجد كذلك 
في كتابة اجلداول التخطيطية أخطاء كثيرة، فهذا يخلط بني املؤشر والهدف، والثاني 
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بني الوسيلة وخطة العمل، والثالث يجعل األهداف العامة في مكان األهداف احملددة 
اجلداول  كتابة  عمليات  وباختصار  العكس  أو  فارغة  العامة  األهداف  خانة  ويترك 
التخطيطية حتتاج جهود كثيرة ووقت ومشاورات، ومن اخلطأ الكبير تبسيط األمور 
أو الظن أنه ال يوجد تعارض لألهداف مع بعضها البعض، وليس كل هدف مرغوب 
سيتم كتابته وتنفيذه؛ فهناك أهداف تتصادم مع أهداف فالبد من تقليل الطموح في 

بعض األهداف أو إلغاءها نهائياً .

5- درجة التغيير:

تختلف درجة التغيير التي يجب أن حتدثها اخلطة اإلستراتيجية من مؤسسة إلى 
أو حسب  بها وتغيرها  الظروف احمليطة  أو  أو فشلها  املؤسسة  أخرى حسب جناح 
تغيير املجال الذي تعمل به؛ فإن التغيير قد يكون في بعض املجاالت في كثير من 
الشركات الناجحة، والتي ترى أن استمرارية أسلوبها في العمل سيحقق النجاح وقد 
يكون التغيير كبير جداً أي في رسالة املؤسسة الفاشلة فتغير مجال عملها كلياً أو تكون 
درجة التغيير جذرية في املؤسسات التي تواجه صعوبات كثيرة، مما يتطلب تغييرات 
جذرية في الهيكل التنظيمي وفي العمالة كماً ونوعاً، وعموماً دولنا النامية بحاجة 
إلى كثير من التغيير، وبحاجة إلى حتقيق قفزات كثيرة، فقد تأخرنا كثيراً وليس كل 
تغيير يكون لألحسن فكم من تغيير )تخطيط( لم يكن له أثر حقيقي في الواقع على 
األداء كماً ونوعاً! وكم من تغيير أدى إلى أوضاع أسوأ ألنه ركز األضواء على سلبيات 
من  فكم  أكثر  وهي  املقترح  النظام  سلبيات  على  األضواء  يسلط  ولم  موجود  نظام 
قيادي متحمس جتده يقلل من كفاءة وجودة ما هو موجود مع أن املوجود ثمرة جهود 
مخلصة استمرت لسنوات وأحياناً عقود وهذا خطأ في تشخيص الواقع )التحليل 
اإلستراتيجي الرباعي( وأيضاً في وضع اخلطة ألن بعض أهدافها ومقترحاتها أسوأ 
مما هو موجود أي لم يتم التعمق في دراستها ألنها مقترحات قدمها املسئول األول 
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وكان املفروض أن يبتعد املسئول األول عن تبني معلن ألي مقترحات؛ ألنها لن جتد 
معارضه »علنية« وكذلك ال نريد مسئولني ال أثر لهم في التغيير ويقبلون كل ما يقترح 

عليهم .

6- مشاريع متميزة:

كبيرة  وطموحات  ناجحة  ومشاريع  أهداف  اقتراح  وقت  هو  اخلطة  إعداد  وقت 
إمكانية  نرى  املواضيع حتى  دراسات حديثة حول هذه  عندنا  تكون  أن  واألفضل   ،
جناحها أو فشلها؛ ألن املقترحات التي بدون دراسات يصعب احلكم على صوابها أو 
القيام بدراسات خالل عملية إعداد اخلطة، وبعض املشاريع  خطئها؛ وال مانع من 
ميكن تنفيذها على املدى القريب أو املتوسط، وبعضها يتطلب لتنفيذها عدة خطط 
خمسية؛ ألنها كبيرة وهناك ميزة مهمة جداً للدول النامية؛ وذلك أن البداية املتأخرة 
في التنمية تعطيك القدرة على عمل مشاريع متميزة في تخطيطها وإدارتها فبإمكان 
العرب بالتعاون مع دول أخرى عمل عدة موانئ، بحرية عمالقة ومطارات كبيرة جداً 
في حجمها ومتميزة في مواقعها، ولديها قابلية للتوسع ومنخفضة التكاليف، وتتالفى 
كثيراً من العيوب والقيود في املوانئ واملطارات العاملية املتميزة، وقل مثل هذا عن 

تخطيط مدن جديدة وإنشاء مصانع ومزارع كبيرة وغير ذلك .



التخطيط
الوهمي

الدويهيس بطاح  عيد 
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تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
مت  إذا  وناجحة  سهلة  اإلستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  عملية  تكون  أن  املفروض  من 
الصحيحة  واملعلومات  اجلماعي،  العمل  خالل  من  صحيحة  بصورة  اخلطة  إعداد 
من  العديد  في  كذلك  ليس  األمر  ولكن  املكثفة،  واملشاورات  الكثيرة،  والدراسات   ،
الدول واملؤسسات في الدول النامية؛ ألن غياب نظام إداري فعال، وندرة الدراسات 
التنفيذ  وبالتالي سيواجه  واملعلومات وغير ذلك؛ يجعل عملية اإلعداد فيها ضعف 

صعوبات ولهذا اقترح ما يلي :

1- التعريف باخلطة:

بعد  اإلستراتيجية  باخلطة  الوعي  نشر  التنفيذ  بداية  في  جداً  الضروري  من 
وتوزيع  واحملاضرات  االجتماعات  خالل  من  وذلك  العاملني،  جميع  بني  اعتمادها 

اخلطة اإلستراتيجية وغير ذلك .

2- جلنة تنفيذ اخلطة:

كثيراً ما ينتهي العمل التخطيطي أو قل االهتمام باخلطة مع االنتهاء من وثيقة اخلطة؛ 
فاالهتمام بها غالباً ما يكون شكلياً بعد ذلك، وأرى أن من الضروري عمل جلنة قوية 
ملتابعة تنفيذ اخلطة يرأسها أحد كبار املسئولني في املؤسسة، وأن يكون بعض أفرادها 
أو أغلبهم من أعضاء جلنة التخطيط الرئيسية؛ ألنهم عرفوا األسس التي قامت عليها 
اخلطة، كما أن على إدارة السياسات والتخطيط أن تقوم بدور كبير في املتابعة وسنجد 

أن هناك حاجة إلجراء تعديالت جذرية كثيرة على اخلطة كلما تعمقنا في التنفيذ.

3- دور القيادة:

للقيادة )اإلدارة العليا( دور كبير في تنفيذ اخلطة فإذا كانت مقتنعة بها ومهتمة بتنفيذها، 
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فإن ذلك سيشجع بقية العاملني على االهتمام بها والعكس صحيح وال نريد من اإلدارة 
العليا االنشغال باألعمال التنفيذية؛ من توقيع أوراق ومشاركة في أعمال تنفيذية فالعمل 
األساسي لها هو التخطيط، ومتابعة تنفيذ اخلطة، والغريب أننا جند وزراء ووكالء ومدراء 
ومدراء وموظفني  فيهم مستشارين  املوظفني  أن عندهم »جيش« من  مع  مشغولني جداً 
مؤهلني لدرجة عالية، وبعضهم أكفأ من الوزراء والوكالء واملدراء ولو فوضوا لهم كثير من 
األعمال التنفيذية الرتاحوا وتضاعف إنتاج الوزارة واملؤسسة عشرين ضعفاً؛ فاملستشار 
احلكيم األمني يستطيع أن يقوم بزيارات ميدانية أكثر مئة مرة من الوزير وتأثير نتائج 
زياراته ستكون أضعاف ما سينتج من زيارات الوزير؛ وباختصار التخطيط عمل أساسي 

ويجب االهتمام به بجدية ال مزاحمته بأعمال تنفيذية ميكن تفويضها بسهولة.

4- فشل اخلطة:

كثير من املسئولني ال يريدون اإلعالن عن فشل خطة وضعوها ودافعوا عنها، وهذا 
التغييرات بصمت، وسنجد أن كثيراً من  من طبيعة البشر وميكن إحداث كثير من 

التغييرات املطلوبة قد ال تعارض اخلطة األصلية بصورة مباشرة .

5- مقاومة التغيير:

من الطبيعي أن حتدث مقاومة للتغيير )تنفيذ اخلطة(؛ فليس كل اخلطط أو حتى 
أغلبها مت عملها بصورة صحيحة »دميقراطية« ؛ بل قد يكون هناك من جامل أو نافق 
عند وضع األهداف والوسائل وامليزانيات، وقد يتطلب األمر مناقشة العاملني ملعرفة 
أفضل احللول لتنفيذ اخلطة، فقد تكون لهم اعتراضات صحيحة وإذا كانت مقاومة 

التغيير الدافع لها الفساد والتمرد فالبد من حسم وردع .

6- اخلطة التشغيلية:

للخطط  الرئيسي  املنبع  تعتبر  وهي  سنوات  خلمس  هي  اإلستراتيجية  اخلطة 
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يتم إعداد اخلطة  االنتهاء من اخلطة اإلستراتيجية  بعد  ولهذا  السنوية،  التشغيلية 
اخلطة  لها  تتطرق  لم  مما  األعمال  بعض  فيها  ويكون  للمؤسسة  األولى  التشغيلية 
اإلستراتيجية؛ أي أن اخلطة اإلستراتيجية ركزت على أهم األولويات، وتركت كثيراً 
تعتبر  الروتينية  األعمال  أن  كما  التشغيلية،  للتعامل معها في اخلطط  القضايا  من 
منبعاً أساسياً للخطط التشغيلية وأقترح عمل مناذج مختلفة للخطط التشغيلية لكل 
أمور  فهناك  كلياً؛  ليس  واالختالف  األخرى  تختلف عن  دائرة  كل  دائرة ألن طبيعة 

مطلوبة من اجلميع مثل تدريب العمالة وعمل الدراسات ورفع املعنويات .

7- الصدق أواًل: 

من األمور الهامة جداً في عملية إعداد اخلطط وتنفيذها والرقابة عليها االستعانة 
بأهل الصدق واألمانة، وخاصة من ذوي اخلبرة واملعرفة للوصول منهم حلقائق الواقع 

والتخطيط والتنفيذ .

8- احلوافز:

 تنفيذ اخلطة يعني تنفيذ أعمال ولهذا من الضروري وضع احلوافز املادية واملعنوية 
التي تشجع املسئولني واملوظفني على تنفيذ اخلطة، وذلك من خالل ربط تقييم األداء 
تنفيذه في اخلطة وميكن وضع حوافز إضافية  لإلدارات واألفراد مبا هو مطلوب 

تشجع هذا التنفيذ .

9- مراجعة شاملة:

قد يكون من املناسب خالل مرحلة تنفيذ اخلطة )بعد سنتني( عمل حتليل إستراتيجي 
رباعي مختصر ومراجعة ما مت تنفيذه من اخلطة، ثم إجراء أي تعديالت ضرورية 
على اخلطة، فقد حدثت بعض التغييرات الكبيرة في البيئة الداخلية للمؤسسة أو 

البيئة اخلارجية .



التخطيط
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النصائح الذهبية في عالم التخطيط
هذه مجموعة من النصائح تسلط األضواء على قضايا مهمة في التخطيط :

1- مصنع التخطيط:

نحتاج في الدول النامية إلى بناء القوة التخطيطية الرئيسية أو املصنع التخطيطي 
خاصة بعد عقود من الضعف التخطيطي؛ فنحن بحاجة إلى إدارة سياسات وتخطيط 
األخير  والثلث  العليا،  لإلدارة  الثاني  والثلث  املؤسسة،  عقل  ثلث  لوحدها  تعادل 
لإلدارات التنفيذية وهذا يتطلب وجود إدارة قوية بعمالة متميزة في نوعيتها وتنوعها 
وحجمها ومزاياها ومستوى العديد من أفرادها مبستوى كبار املستشارين وأن يكون 
في الهيكل التنظيمي نائب مدير عام للتخطيط ومدراء دوائر تخطيطية للتخطيط 
الفني واإلداري والتسويقي وغير ذلك، هذا باإلضافة إلى صالحيات كبيرة ومساندة 
في عمل الدراسات وغير ذلك ودعم قوي من اإلدارة العليا ومشاركة في كثير من 

القضايا الكبيرة في املؤسسة .

2- الوعي التخطيطي:

بداية أي عمل ناجح هو توعية املدراء واملوظفني بالعمل ونحن نعيش في جهل و 
جاهلية تخطيطية وإدارية؛ ولهذا نحن بحاجة إلى عمل دورات تدريبية مكثفة وكثيرة 
في مجال التخطيط واإلدارة للمدراء واملوظفني بل وعمل امتحانات جادة لهم لنتأكد 
معرفة  يستطيعون  موظفينا  وأن  واإلدارة  التخطيط  أساسيات  يعرفون  مدراءنا  أن 
اخلطة الصحيحة من اخلاطئة سواء في أسلوب إعدادها أو في محتوياتها واعتبار 
أن املدراء يعرفون ما هو التخطيط؟! هي أوهام آن لها أن تنتهي، فمن اخلطأ أن نقبل 
مبدراء وقياديني يقودونا بجهلهم للهاوية خاصة وأننا دفعنا ثمناً كبيراً لذلك وأدعو 
إلى محاسبة املدراء بشدة ؛ ألن عملهم الرئيسي هو التخطيط وهو يشكل على األقل 
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50% من واجباتهم وتزيد هذه النسبة بالنسبة لإلدارة العليا لتصل إلى %70 .

3-البعارين والتخطيط :

ما أكثر املقترحات املفيدة التي متوت في مرحلة التفكير أو التنفيذ ويتم بعد ذلك 
دفنها ونسيانها بل اإلعالن عن استحالة إحيائها ولو كنت مسئوالً في العالم العربي 
ألعطيت الوقت والدعم املالي واملعنوي لدراسة آالف املقترحات دراسة عميقة؛ ألن 
إلى  الصحيح  التخطيط  أي  األفكار؛  دراسة  في  كبيرة  جهود  بذل  يتطلب  النجاح 
درجة أن أهل التخطيط أو بعضهم مقتنعني أن التخطيط ملؤسسة أو فكرة هو إجناز 
لنصف العمل أي أن التنفيذ يستغرق في أحسن األحوال النصف اآلخر من اجلهد. 
فلو عمل أحدنا عيادة طبية للطب الشعبي فستفشل ليس ألنه ال يوجد هناك طب 
أين جنح  الفكرة وفي حتديد  النجاح يتطلب جهود كبيرة في دراسة  شعبي بل ألن 
الطب الشعبي؟ ويتطلب جذب املتخصصني الناجحني وليس املشعوذين ويتطلب حسن 
اختيار األدوية وعمل الدعاية واختيار موقع ناجح للعيادة وغير ذلك كثير، وقل مثل 
ذلك عن تربية املاعز األوروبي؛ فهي بحاجة إلى دراسات كثيرة للجوانب االقتصادية 
والفنية واإلدارية ودور احلكومات ودور القطاع اخلاص وحسن اختيار الدول العربية 
قد  فالفكرة  ذلك؛  وغير  للفكرة  تأييدهم   ومدى  املزارعني  وآراء  لتربيتها  املناسبة 
تكون ناجحة جداً ولكن سوء التخطيط يجعلها فاشلة. ومع أن البعارين ثروة عربية 
إال أننا جند الغالبية الساحقة منا ال تأكل حلم البعارين مع أنه حلم لذيذ، فال جتده 
في كثير من األسواق، وال جند جهود تبذل في حتويله إلى همبرغر كما في اللحم 
البقري أو حتويله إلى حلم مفروم أو عمل طرق جديدة فى طبخ حلمه وهذا وغيره 
جعل استفادة أصحاب اإلبل واملجتمع من هذه الثروة محدودة جداً وقد يقول قائل 
: » إن حلم البعارين غير مرغوب من بعض الناس« وأقول تشجيع هؤالء على أكله 
بحاجة إلى تخطيط أيضا ومن املهم أن أذكر أن التخطيط والعلم هما وجهان لعملة 
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واحدة وأن دورهما كبيرا جدا فى حل املشاكل مثل الغالء والتفرق واألمراض والبطالة 
البداية:  قلت في  وكما  ذلك   وغير  والسياسي  املالي  والفساد  الزوجية  واخلالفات 
النجاح ملشروع أو مؤسسة أو دولة يتطلب بذل جهود كبيرة في الدراسات واألرقام 
واإلعداد والتفكير واملناقشات والتشاور والعمل اجلماعي ويتطلب صرف أموال طائلة 
ويتطلب الصبر سنني طويلة لوضع حلول للمشاكل فالبد من إتقان كل أجزاء املشروع 
نشاهد  كما  اجلزئي،  والبناء  العاطفي  احلماس  ال  اجلاد  التخطيط  يتطلب  وهذا 
في كثير من املشاريع حيث ندخل في التنفيذ لقرارات غير مدروسة أو مشاريع مت 
واليأس  واإلحباط  الفشل  فنواجه  أو جزئية  دراستها بصورة جزئية وخطط هزيلة 
ونحن قوماً ال نخطط أو نبذل جهود متواضعة في التخطيط فلنغير هذا األسلوب 
الفاشل فقد فشل أكثر من ألف مرة، ومع هذا يصر البعض على تطبيقه أيها السادة 
لسنا فاشلني ولكننا ال نخطط وإذا استمرينا بال تخطيط فنحن فعاًل فاشلني ألننا 

لدغنا من هذا احلجر مليون مرة .

4( تخطيط وتخبيط :

علم التخطيط يعلمك كيف تصنع خطة؟ أى معنى املصطلحات التخطيطية وكيفية 
للخطة؟ وغير  الصحيحة  واملكونات  األولويات  التركيز على  وأهمية  إعداد اخلطة؟ 
فنية  جوانب  فهذه  األفراد  واختيار  والوسائل  وحجمها  األهداف  نوعية  أما  ذلك 
يختارها املسئولون واملتخصصون باملؤسسة، وتعكس مدى عمق أو سطحية علمهم 
التربية  وزارة  تطوير  عن  مسؤولني  غير  بالتخطيط  واملتخصصون  التخطيط  فعلم 
وليسوا  للجيش،  العسكرية  الفنون  شرح  وضع  عن  مسئوولني  وليسوا  املناهج،  في 
مسئوولني عن حتسني نوعية املنتج أو كميته في املصنع فهذه مسئولية املتخصصيني 
في هذه املواضيع، كما أن املتخصصني بالتخطيط ليسوا املسئولني عن تطوير املوارد 
فهذه  املعنويات؛  رفع  أو  االتصاالت  تقوية  أو  التنظيمي  الهيكل  تعديل  أو  البشرية 
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يقول  أن  يقبل  العمل، فال  رئيسي من فرق  يكونوا جزء  أن  ويجب  لها متخصصون 
املسئولون في املؤسسة االستثمارية قل لنا أيها املتخصص في التخطيط كيف نحقق 
أرباح كثيرة خالل خمس سنوات ؟ فإن لم يكونوا يعرفون مجال عملهم فماذا يعرفون 
؟ إذن اخلطة هي صناعة كثير من املتخصصني وكل فئة مسئولة عن جودة أو رداءة 
اآللية  وضع  فيه  واملتخصصون  التخطيط  علم  ودور  تخصصها  مجال  في  يقع  ما 
الصحيحة الستخالص أفضل ما في عقول كل املتخصصني لتطوير الواقع بأفضل 

صورة ممكنة . 

5- رؤية القائد أو القيادة :

أن  الدولة فما أسهل  أو حتى  أن يضع رؤية مستقبلية ملؤسسته  بإمكان أى قائد 
يتمنى اإلنسان ويحلم أو يتخيل، وهذا يعنى أن من اخلطأ أن نوجد رؤية ثم نسعى 
لتنفيذها، فقد تكون هذه الرؤية خيالية أو حتى متواضعة جدا إذن اخلطوة األولى:  
هي تشخيص الواقع للمؤسسة وبناء على ما في الواقع من نقاط قوة وضعف، وفرص 
وتهديدات، يتم وضع األهداف املستقبلية الصحيحة؛ أى رسم صورة املستقبل الذي 
نريد وكم وكم هناك من أخطاء في حتديد معنى الرؤية والرسالة واألهداف العامة 

واحملددة !

6- التخطيط املتفائل:

أعرف أن عندنا نقاط ضعف كثيرة وصعوبات كثيرة، ولكن أمتنى أن ننظر لنقاط 
القوة التي لدينا وهي كثيرة وللفرص التي تستحق أن نقتنصها وهي كثيرة وكبيرة ، 
ولقد حققت أمتنا إيجابيات كثيرة جداً خالل اخلمسني سنة املاضية فلماذا ال نراها؟ 
وملاذا ال نرى املخلصني واملجتهدين؟ وملاذا نسلط األضواء على الفاسدين والسلبيات؟ 
ولهذا  واألخطار  والتهديدات  والصعوبات  الضعف  نقاط  إال  يرون  املتشائمني ال  إن 
نعيش في هزمية نفسية ويحاول أعداؤنا إقناعنا أننا فاسدين ومتطرفني ومتخلفني 
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وجامدين، فلماذا نعطيهم فرصة ألن ينجحوا في هزميتنا؟ ملاذا ال ينطلق كل فرد فينا 
لديه خبرة ليعلم مئة أو ألف؟ وملاذا ال ننطلق فنعمل مشاريع صغيرة وكبيرة وبجهود 
فردية وجماعية في تطوير التعليم والزراعة والصناعة واإلدارة والسياسة وغير ذلك؟ 
كلمات  إال  يكلفنا  ال  وهو عمل  منا  كبيرة  هو مساهمة  معنوياً  املتميزين  تشجيع  إن 
وتصفيق، ولن ننفع أنفسنا وأوطاننا إذا كنا يائسني ونضيع طاقات عقولنا وأيدينا في 
االنتظار وليطرح أحدكم أي فكرة مفيدة مثل: عمل مشروع جتاري، أو تأليف كتاب، 
أو املشاركة في عمل تطوعي، وسيجد كثير من أصدقائه وزمالئه يسخرون من ذلك 

ويبشرونه بالفشل؛ فلنحطم أصنام اليأس ولننطلق للعمل .

7- رغبات العاملني:

جزء هام جداً من استثمار نقاط القوة في العملية التخطيطية وفي اإلدارة بشكل 
وقدرات  إمكانيات  التعرف على  في  كبيرة جداً  املؤسسة جهوداً  تبذل  بأن  عام هو 
ورغبات املوظفني واملدراء بناًء على مقابالت صريحة، وذلك حتى جتعل كل موظف 
اجلامعي  بتخصصه  عالقة  له  يكن  لم  لو  حتى  به  بالعمل  يرغب  الذي  املكان  في 
ويتطلب النجاح بذلك تعريف املوظفني واملدراء نظرياً وعملياً بكل الوظائف املوجودة 
في املؤسسة وتبني فكرة أن 20% من وقت أي موظف يكون في وظيفة أخرى خارج 
دائرته أو داخلها، وسنجد أن هناك مواهب جديدة وقدرات متميزة ال يعرفها املوظف 
عن نفسه؛ فأنت لن تعرف مزايا وعيوب كثير من الوظائف إن لم تعمل بها، وكنت 
شخصياً أنظر إلى العمل في إدارة التدريب من بعيد على أنه عمل روتيني ممل وملا 
لهذا املجال، وكم عندنا من  عملت فيها وجدت حتديات وعمق وأهمية كبيرة جداً 
موظفني ومدراء ذوي إنتاجية ضعيفة أو ال يحبون أعمالهم فإذا مت نقلهم لوظائف 

أخرى أبدعوا ومتيزوا ؟!
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8- التخصص في علم التخطيط:

من األمور الغريبة أن كثيراً من املؤسسات تعمل خطط خمسية وسنوية دون أن 
يكون عندها متخصصني في علم التخطيط؛ فالكل يفتي في كيفية إعداد اخلطط؟ 
التخطيط  جلنة  في  حتى  يحدث  هذا  ومثل  التخطيطية؟  املصطلحات  معنى  وما 
الرئيسية؛ وأغلب العاملني في إدارات التخطيط ليسوا متخصصني في التخطيط، 
بل لم يطوروا أنفسهم حتى يكتسبوا احلد األدنى من علم التخطيط وهذا أمر ليس 
غريب؛ ألن االقتناع احلقيقي بالعمل التخطيطي غير موجود بل ال يوجد اقتناع حتى 
بوجود علم التخطيط وما يحدث في التخطيط يحدث في مجاالت أخرى في عاملنا 
يردد  بل  أساسياتها؟!  يفهم  ال  وهو  واملبادئ  العقائد  في  يتكلم  مثقف  فكم  العربي 
كالببغاوات ما يقوله الغرب وكم شاب متحمس يتحدث في السياسة واإلصالح وهو 
ال يفهمها؟! ولكن مشكلة التخطيط أعمق فاملتخصصني فيه نادرين إلى درجة أنهم 
غير موجودين، وال جتد مسئول ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين يفكر في 
بناء كوادر تخطيطية ال من خالل البعثات وال التدريب وهذا أمر بحاجة إلى تغيير 
فيها  ولم يشارك  إعدادها  والسؤال احملرج هو كم خطة مت  وانقالب فوري  جذري 

متخصصون بعلم التخطيط ؟.

9- املخلصون الواعون:

مع أن التخطيط عمل جماعي إال أننا بحاجة إلى الوصول للمعلومات الصحيحة 
أن  نركز على  أن  ولهذا علينا  التكاليف من جهد ووقت،  بأقل  املفيدة  واالقتراحات 
يكون أعضاء جلان التخطيط من املخلصني الواعني، وأن تركز املقابالت والنقاشات 
على املخلصني الواعني من املدراء واملوظفني؛ فهؤالء سيتكلمون بصدق وعن معرفة 
وعلم أما املخلصون اجلاهلون فالفائدة منهم محدودة، والفاسدون سواء كانوا واعني 

أو جهالء لن يتكلموا بصراحة وإخالص .
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10- التخطيط التشغيلي أواًل:

التخطيط  عن  عاجزين  كنا  إذا  سنوات  التخطيط خلمس  على  قادرين  نكون  لن 
)السنوية(  التشغيلية  إعداد اخلطط  كبيرة في  نبذل جهوداً  أدعو ألن  ولهذا  لسنة، 
وفي نفس الوقت نبدأ في إعداد خطط خمسية على نار هادئة وكلما زادت خبرتنا 
في إعداد وتنفيذ اخلطة التشغيلية كلما استطعنا أن نخطط أفضل ملدد أطول وقد 
تستغرق عملية إعداد اخلطط التشغيلية أربعة أو خمسة شهور بل أكثر من ذلك وهي 
عملية حتتاج تشكيل جلان ومناقشات كثيرة؛ فالعمل التخطيطي متعب ومرهق فهو 

ليس مناذج يتم ملؤها وليس قرارات يتم اتخاذها بسرعة .

11- احلياد والنفاق: 

أي  الرباعي؛  االستراتيجي  التحليل  هي  خطة  أي  في  األولى  املرحلة  كانت  إذا 
العالج  مرحلة  فإن  وسائل؛  أو  أهداف  اقتراح  وليس  فقط  والتشخيص  التشخيص 
)السيناريوهات، اخلطط، البدائل( تتطلب أن يبتعد املسئولون في اإلدارة العليا عن 
فرض مقترحاتهم وأفكارهم وكان أحد حكماء العرب من كبار املسئولني في القرن 
العشرين ال يقول رأيه الشخصي في االجتماعات ألنه يعلم أن رأيه سيتم تأييده من 
اآلخرين مجاملة أو نفاقاً ولهذا يقول: » أعطوني آراءكم أوالً « ومن الضروري أيضاً أن 
يتم طرح املقترحات واآلراء بدقة ووضوح واألفضل أن تكون مسنودة بتقارير ودراسات 
حتى ال نتعامل مع آراء سطحية وما أكثرها، وكلما كانت اآلراء محددة ودقيقة ومكتوبة 
ومدروسة كلما سهل تأييدها أو رفضها وال نريد آراء مجردة ال من اإلدارة العليا وال 
الوسطى وال من املوظفني؛ واألفضل أن يتم مناقشة اآلراء من أصحابها مع زمالئهم 

خلف الكواليس قبل تقدميها للجان التخطيطية .

12- ال للسرية:

قابلت مسئوالً في مؤسسة قبل حوالي عشرين عاماً وطلبت منه اخلطة اخلمسية 
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للمؤسسة فقال لي: » أنها سرية وسيستأذن املسئول األعلى منه فإن وافق فسيعطينى 
إياها« واقتنعت أن هذه املؤسسة ال تعرف التخطيط؛ فاخلطة اخلمسية هي العمود 
الفقري ألعمال املدراء واملوظفني فكيف تكون سرية خاصة وأننا نتحدث عن مؤسسة 
عامة ال مؤسسة سياسية أو عسكرية؛ فاحلد األدنى أن يعرف كل العاملني باملؤسسة 
اخلطط اخلمسية واخلطط التشغيلية لدوائرهم وكلما زادت السرية صعب علينا معرفة 
نقاط قوتنا وضعفنا والفرص والتهديدات وصعب التشاور حول التفاعل الصحيح مع 
كل هذه املواضيع، وال داعي للمبالغة في تغطية السلبيات فما يعرفه الناس واملوظفون 
أكثر بكثير مما يظن املسئوولون بل جتدهم يصنعون سلبيات غير موجوده فالبد من 
املصارحة والوضوح؛ فالواقع ليس مثالي وال وقت للصمت واملجامالت وأيضاً ال ميكن 

إصالح األوضاع خالل أيام وشهور ولكن لنبدأ في املواجهة والعالج واإلصالح.

13- األعراض واملسببات:

من مزايا التخطيط الصحيح أنه يتعمق في املواضيع ويطرح من البداية كثير من 
األسئلة مثل ملاذا؟ وكيف؟ فإذا قلت أن هذه نقطة قوة قال أحد األذكياء: إثبت لي 
ذلك أو إثبت لي أهميتها؟ وكيف ممكن أن نستفيد منها؟ وإذا قلت أن أداء املوظفني 
متدني واحلل هو أن نشدد العقوبات قال أحد األذكياء: »إن العقوبات املوجودة كافية 
ومشكلتها أنها ال تطبق وأن أحد أسباب األداء املنخفض ليس ضعف مدراء اإلدارة 
املوظفني  سياسية حتمي  أو ضغوط  مصالح  نتيجة  العليا  اإلدارة  ألن  بل  الوسطى 
الفاشلني من العقوبات التي اتخذها مدراء اإلدارة الوسطى«. فالصورة الظاهرة أن 
مدراء اإلدارة الوسطى ال يقومون بواجبهم والصورة احلقيقية أن اإلدارة العليا متنعهم 
حتى لو كانوا على حق، وقد جتد ذكي ثاني يقول: املشكلة هي في اإلثباتات الكثيرة 
املطلوبة ملعاقبة املوظف وليس في نوعية العقوبة، واملضحك أن كثيراً من املوظفني 

العرب العاملني في احلكومة لديهم حصانة وحماية أقوى بكثير مما لدى الوزراء .
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14- اخلوف من الفشل:

قال فولتون اورسلر: » كثيرون قسموا أنفسهم إلى قسمني: قسم يندم على املاضي، 
وقسم يخاف من املستقبل « قدرتنا على عمل اخلطط التشغيلية واخلمسية الناجحة 
خطط  إلى  حتويلها  إلى  تؤدي  لن  لتطويرها  جادة  محاوالت  وأي  ضعيفة  الزالت 
كتجارب  التخطيط  مع  نتعامل  أن  علينا  أن  يعني  وهذا  سنوات،  بعد  إال  صحيحة 
ومحاوالت وليس كعقد واتفاق ملزم للمؤسسة. فالتعامل مع التخطيط كحبل لشنق 
مسئولني أو موظفني أو مؤسسات أمر فيه ظلم كبير، وكل املطلوب أن نكون مجتهدين 
في إعداد اخلطط وتنفيذها، ولنتذكر دائماً أن العلم والتخطيط وجهان لعملة واحدة 
ومادام رصيدنا محدود من العلم كأفراد ودول فسنبقى نخطئ ونخطئ في التخطيط 
واإلدارة والسياسة واالستثمار وغير ذلك مهما كنا مخلصني فكيف وهناك الفاسدين 
بيننا؟ واخلوف من الفشل أضعف التخطيط بل أضعف العمل اإلداري كله فكم من 
إضعاف  إلى  أدى  وهذا  الوسطى؟  اإلدارة  ومدراء  موظفني  من  سحبت  صالحيات 
فأعطوا  واملدراء؛  املوظفني  هؤالء  ومؤهالت  طاقات  وتدمير  ونوعاً  كماً  اإلنتاجية 
صالحيات، كثيرة وثقة ، فال تقدم بدون صالحيات ولكن حاسبوا بطريقة عادلة فمن 

يعمل هو الذي يخطئ أما من ال يعمل أو ليس لديه صالحيات فلن يخطيء أبداً .

15- مالمح وثيقة اخلطة:

عندما نتكلم عن التخطيط فإننا نتكلم عن التخطيط لدول ولوزارات ومؤسسات 
مؤسسات  فهناك  متنوعة؛  عملها  ومجاالت  وبعضها صغير  كبير  وبعضها  وشركات 
علمية وتعليمية وثقافية وصناعية وإدارية وزراعية وسياسية..الخ، وهناك تخطيط 
الدولة  مركزي وله تفاصيل، وهناك تخطيط تشجيعي وتأشيري حتاول من خالله 
تشجيع املؤسسات للتوجه للعمل بهذا املجال أو ذاك من خالل إعطائهم حوافز وهذا 
محتوياتها  وفي  عدد صفحاتها  في  اخلطط  تختلف  أن  الطبيعي  من  يجعل  وغيره 
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لعمل خطة  تكفي عشر صفحات  فيها، فأحياناً  أو االختصار  التفصيل  وفي درجة 
وأحياناً نحن بحاجة إلى مئات الصفحات، واملهم أن تكون اخلطة مستوفية أساسيات 
التخطيط؛ أي أن يكون فيها أهداف وميزانيات وجهات مسئولة، وأن تكون بعيدة عن 

الكالم اإلنشائي أو احلديث عن بديهيات معروفة .

16- مركزية التخطيط:

حتتاج الدول واملؤسسات في الدول النامية إلى تخطيط مركزي قوي جداً ؛ ألن العلم 
واخلبرة قليلة في الدول النامية فالبد من جتميعها وتركيزها في العمل التخطيطي 
فكفاءة كثير جداً من املدراء واملوظفني ضعيفة، فالبد من قيادتهم علمياً وقيل لرجل 
ألف  فكأننا  نشاوره  فنحن  حازم  رجل  »فينا  فقال:  أكثر صوابكم«  »ما  عبس:   من 
حازم«. وهذا ال يتعارض مع إعطاء املدراء واملوظفني صالحيات كبيرة في التنفيذ في 
حني أن الدول املتقدمة تراكمت فيها خبرات كثيرة جداً في عقول املسئولني واملدراء 

فمن املمكن أن تكون كثير من عمليات التخطيط غير مركزية .

17- صعوبة التخطيط:

من يظن أن العمل التخطيطي عمل سهل وهو فقط اجتماعات ومقابالت وحوارات 
معرفة  الناجح  التخطيط  ويتطلب  جداً،  مخطئ  فهو  ذهني  وعصف  واستقصاءات 
نظرية لكل العلوم ذات العالقة، ويتطلب خبرة عملية كبيرة وذكاء ودراسات كثيرة عن 
الواقع وتأمل وتفكير ومعرفة بثقافة املؤسسة وماضيها، ومعرفة بإجنازاتها وإخفاقاتها 
والواعني من اجلاهلني من املسئولني  الفاسدين  بالصاحلني من  احلقيقية، ومعرفة 
هي  كبيرة  مؤسسة  أي  كانت  وإذا  واملنافسني،  العمالء  أوضاع  ومعرفة  واملوظفني، 
مؤسسة معقدة؛ فإن معرفة البيئة اخلارجية أشد صعوبة وتعقيداً، وإذا كان احلصول 
على شهادة جامعية بامتياز يحتاج سنوات من العمل اجلاد من الفرد فكذلك احلصول 

على شهادة تخطيط باحلد األدنى من النجاح بحاجة إلى جهود كبيرة جداً.
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18- جوهر التخطيط: 
التخطيط حلياة الفرد الوظيفية أو الشخصية هو في تشخيص الفرد وتشخيص 
الواقع ثم، وضع األهداف والوسائل، وكذلك األمر بالنسبة للمؤسسات والدول، وكلما 
حترك التخطيط باجتاه الدول كلما كان أصعب بكثير ويحتاج معلومات كثيرة وجهود 
شهر  القصيرة  املدد  من  اجتهنا  كلما  أصعب  يكون  التخطيط  أن  كما  جداً،  كبيرة 
وسنة إلى خمسة وعشرة وعشرين عاماً؛ فكلما طالت املدة تزداد املتغيرات وتنقص 
املعلومات مما يزيد من الضبابية التي هي حالياً موجودة وبنسبة عالية في كثير من 
املشروع  زاد حجم  للمشاريع؛ فكلما  للتخطيط  يقال  املؤسسات واألفراد ومثل ذلك 

كلما احتاج التخطيط جهد وزمن أكبر .

19- إقالة وزير:
قال لي مسئول في وزارة أن الوزير املخلص قدم خطة ملجلس الوزراء مت مناقشتها 
يوم السبت واعتمدت يوم األحد وأقيل الوزير يوم االثنني، وكم من مسئول مخلص 
تصادم مع قوى مؤثرة في الدولة سواء كانت قوى رسمية أو شعبية فأدت إلى استقالته 
أو حتطيم خطته أو رفض قراراته؛ فكثير من املخلصني ال يرون إال اللونني األسود 
 ، واقعية  أكثر  ويجعلك  كثيرة  ألوان  ترى  يجعلك  التخطيط  أن  حني  في  واألبيض 
املعارضني  التفاهم مع  والسياسي  واإلداري  التخطيطي  العمل  وباإلمكان من خالل 
على حلول وسط، واملطلوب شرعاً أن نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا؛ فهناك 
مصالح البد من أخذها بعني االعتبار حتى لو لم نكن مقتنعني بها، وأنا أخشى على 
من  عليها  أخشى  مما  أكثر  املخلصني  من  العربي  الوطن  في  التخطيطية  العملية 
املؤثرين احلقيقيني في مسيرة  التخطيط معرفة  الفاسدين. فمن أهم أسس جناح 
»ليس  العاص:  بن  عمرو  قال  التخطيطية  العملية  في  بفعالية  وإشراكهم  املؤسسة 
فال  الشرين«  أهون  يعرف  الذي  العاقل  ولكن  الشر  من  اخلير  يعرف  الذي  العاقل 

تتركوا الساحة للفاسدين واملتعصبني واجلهالء بانسحابكم منها .
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